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คํานํา
กระทรวงศึ ก ษ�ธิ ก �ร โดยสถ�บั น ส่ ง เสริ ม ก�รสอนวิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้ด�ำ เนินก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ ส�ระก�รเรียนรูค้ ณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�
ส�ระภูมศิ �สตร์ในกลุม่ ส�ระก�รเรียนรูส้ งั คมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้ พืน้ ฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ พร้อมทัง้ จัดทำ�ส�ระก�รเรียนรูแ้ กนกล�ง
ของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้และส�ระดังกล่�วในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ� หน่วยง�น
ระดับท้องถิ่น และสถ�นศึกษ�ทุกสังกัดที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้นำ�ไปใช้เป็นกรอบและทิศท�ง
ในก�รพัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ� และจัดก�รเรียนก�รสอน โดยจัดทำ�เป็น ๓ เล่ม ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดและส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ (ฉบับปรับปรุง
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ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำ�หนด
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กลุมสาระการเร�ยนรูคณิตศาสตร
ทําไมตองเร�ยนคณิตศาสตร
คณิตศ�สตร์มีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จในก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจ�ก
คณิตศ�สตร์ช่วยให้มนุษย์มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ คิดอย่�งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ส�ม�รถ
วิเคร�ะห์ปญห�หรือสถ�นก�รณ์ได้อย่�งรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้ค�ดก�รณ์ ว�งแผน ตัดสินใจ
แก้ปญ
 ห� ได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม และส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวติ จริงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้
คณิตศ�สตร์ยงั เป็นเครือ่ งมือในก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และศ�สตร์อนื่ ๆ อันเป็นร�กฐ�น
ในก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลของช�ติให้มีคุณภ�พและพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม
กั บ น�น�ช�ติ ก�รศึ ก ษ�คณิ ต ศ�สตร์ จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก �รพั ฒ น�อย่ � งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย
และสอดคล้องกับสภ�พเศรษฐกิจ สังคม และคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้�วหน้�
อย่�งรวดเร็วในยุคโลก�ภิวัตน์
ตัวชี้วัดและส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดทำ�ขึ้น
โดยคำ�นึงถึงก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสำ�คัญ
นั่นคือ ก�รเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้�นก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ก�รแก้ปญห�
ก�รคิดสร้�งสรรค์ ก�รใช้เทคโนโลยี ก�รสื่อส�รและก�รร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่�ทัน
ก�รเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภ�พแวดล้อม ส�ม�รถแข่งขันและ
อยู่ร่วมกับประช�คมโลกได้ ทั้งนี้ก�รจัดก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จนั้น จะต้อง
เตรียมผู้เรียนให้มีคว�มพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่�ง ๆ พร้อมที่จะประกอบอ�ชีพเมื่อจบก�รศึกษ� หรือ
ส�ม�รถศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถ�นศึกษ�ควรจัดก�รเรียนรู้ให้เหม�ะสมต�มศักยภ�พ
ของผู้เรียน
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เร�ยนรูอะไรในคณิตศาสตร
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์จัดเป็น ๓ ส�ระ ได้แก่ จำ�นวนและพีชคณิต ก�รวัดและ
เรข�คณิต และสถิติและคว�มน่�จะเป็น
✧ จำ�นวนและพีชคณิต เรียนรูเ้ กีย่ วกับ ระบบจำ�นวนจริง สมบัตเิ กีย่ วกับจำ�นวนจริง อัตร�ส่วน
ร้อยละ ก�รประม�ณค่� ก�รแก้ปญ
 ห�เกีย่ วกับจำ�นวน ก�รใช้จ�ำ นวนในชีวติ จริง แบบรูป คว�มสัมพันธ์
ฟงก์ชนั เซต ตรรกศ�สตร์ นิพจน์ เอกน�ม พหุน�ม สมก�ร ระบบสมก�ร อสมก�ร กร�ฟ ดอกเบีย้ และมูลค่�
ของเงิน ลำ�ดับและอนุกรม และก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับจำ�นวนและพีชคณิตไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ ก�รวัดและเรข�คณิต เรียนรูเ้ กีย่ วกับ คว�มย�ว ระยะท�ง นำ�้ หนัก พืน้ ที่ ปริม�ตรและคว�มจุ
เงินและเวล� หน่วยวัดระบบต่�ง ๆ ก�รค�ดคะเนเกี่ยวกับก�รวัด อัตร�ส่วนตรีโกณมิติ รูปเรข�คณิต
และสมบั ติ ข องรู ป เรข�คณิ ต ก�รนึ ก ภ�พ แบบจำ � ลองท�งเรข�คณิ ต ทฤษฎี บ ทท�งเรข�คณิ ต
ก�รแปลงท�งเรข�คณิตในเรือ่ งก�รเลือ่ นขน�น ก�รสะท้อน ก�รหมุน และก�รนำ�คว�มรูเ้ กีย่ วกับก�รวัด
และเรข�คณิตไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ สถิติและคว�มน่�จะเปน เรียนรู้เกี่ยวกับ ก�รตั้งคำ�ถ�มท�งสถิติ ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
ก�รคำ�นวณค่�สถิติ ก�รนำ�เสนอและแปลผลสำ�หรับข้อมูลเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณ หลักก�รนับ
เบือ้ งต้น คว�มน่�จะเป็น ก�รใช้คว�มรูเ้ กีย่ วกับสถิตแิ ละคว�มน่�จะเป็นในก�รอธิบ�ยเหตุก�รณ์ต�่ ง ๆ
และช่วยในก�รตัดสินใจ
สาระและมาตรฐานการเร�ยนรู
ส�ระที่ ๑ จำ�นวนและพีชคณิต
ม�ตรฐ�น ค ๑.๑ เข้�ใจคว�มหล�กหล�ยของก�รแสดงจำ�นวน ระบบจำ�นวน ก�รดำ�เนินก�ร
ของจำ�นวน ผลทีเ่ กิดขึน้ จ�กก�รดำ�เนินก�ร สมบัตขิ องก�รดำ�เนินก�ร และนำ�ไปใช้
ม�ตรฐ�น ค ๑.๒ เข้�ใจและวิเคร�ะห์แบบรูป คว�มสัมพันธ์ ฟงก์ชัน ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
ม�ตรฐ�น ค ๑.๓ ใช้ นิ พ จน์ สมก�ร และอสมก�ร อธิ บ �ยคว�มสั ม พั น ธ์ หรื อ ช่ ว ยแก้ ป  ญ ห�
ที่กำ�หนดให้
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ส�ระที่ ๒ ก�รวัดและเรข�คณิต
ม�ตรฐ�น ค ๒.๑ เข้ � ใจพื้ น ฐ�นเกี่ ย วกั บ ก�รวั ด วั ด และค�ดคะเนขน�ดของสิ่ ง ที่ ต ้ อ งก�รวั ด
และนำ�ไปใช้
ม�ตรฐ�น ค ๒.๒ เข้�ใจและวิเคร�ะห์รูปเรข�คณิต สมบัติของรูปเรข�คณิต คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
รูปเรข�คณิต และทฤษฎีบทท�งเรข�คณิต และนำ�ไปใช้
ส�ระที่ ๓ สถิติและคว�มน่�จะเปน
ม�ตรฐ�น ค ๓.๑ เข้�ใจกระบวนก�รท�งสถิติ และใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รแก้ปญห�
ม�ตรฐ�น ค ๓.๒ เข้�ใจหลักก�รนับเบื้องต้น คว�มน่�จะเป็น และนำ�ไปใช้
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์เป็นคว�มส�ม�รถที่จะนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้
ในก�รเรียนรู้สิ่งต่�ง ๆ เพื่อให้ได้ม�ซึ่งคว�มรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่จำ�เป็น
และต้องก�รพัฒน�ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่คว�มส�ม�รถต่อไปนี้
๑. ก�รแก้ปญห� เป็นคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คว�มเข้�ใจปญห� คิดวิเคร�ะห์ ว�งแผน
แก้ปญห� และเลือกใช้วิธีก�รที่เหม�ะสม โดยคำ�นึงถึงคว�มสมเหตุสมผลของคำ�ตอบ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคว�มถูกต้อง
๒. ก�รสื่อส�รและก�รสื่อคว�มหม�ยท�งคณิตศ�สตร์ เป็นคว�มส�ม�รถในก�รใช้รูป
ภ�ษ�และสัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ในก�รสื่อส�ร สื่อคว�มหม�ย สรุปผล และนำ�เสนอได้อย่�ง
ถูกต้อง ชัดเจน
๓. ก�รเชื่อมโยง เป็นคว�มส�ม�รถในก�รใช้คว�มรู้ท�งคณิตศ�สตร์เป็นเครื่องมือในก�ร
เรียนรู้คณิตศ�สตร์ เนื้อห�ต่�ง ๆ หรือศ�สตร์อื่น ๆ และนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง
๔. ก�รให้เหตุผล เป็นคว�มส�ม�รถในก�รให้เหตุผล รับฟงและให้เหตุผลสนับสนุน หรือ
โต้แย้งเพื่อนำ�ไปสู่ก�รสรุป โดยมีข้อเท็จจริงท�งคณิตศ�สตร์รองรับ
๕. ก�รคิดสร้�งสรรค์ เป็นคว�มส�ม�รถในก�รขย�ยแนวคิดทีม่ อี ยูเ่ ดิม หรือสร้�งแนวคิดใหม่
เพื่อปรับปรุง พัฒน�องค์คว�มรู้
คุณภาพผูเร�ยน
จบชั้นประถมศึกษ�ปที่ ๓
✧ อ่�น เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีคว�มรู้สึก
เชิงจำ�นวน มีทักษะก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร และนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ มีคว�มรู้สึกเชิงจำ�นวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะก�รบวก ก�รลบ เศษส่วน
ที่ตัวส่วนเท่�กัน และนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ ค�ดคะเนและวัดคว�มย�ว นำ้�หนัก ปริม�ตร คว�มจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วย
ที่เหม�ะสม บอกเวล� บอกจำ�นวนเงิน และนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
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✧ จำ�แนกและบอกลักษณะของรูปหล�ยเหลีย่ ม วงกลม วงรี ทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉ�ก ทรงกลม
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหล�ยเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรข�คณิต
ที่มีแกนสมม�ตรและจำ�นวนแกนสมม�ตร และนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ อ่�นและเขียนแผนภูมิรูปภ�พ ต�ร�งท�งเดียวและนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
จบชั้นประถมศึกษ�ปที่ ๖
✧ อ่�น เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำ�นวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง
อัตร�ส่วน และร้อยละ มีคว�มรู้สึกเชิงจำ�นวน มีทักษะก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร ประม�ณ
ผลลัพธ์ และนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ อธิบ�ยลักษณะและสมบัติของรูปเรข�คณิต ห�คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูป
เรข�คณิต สร้�งรูปส�มเหลีย่ ม รูปสีเ่ หลีย่ ม และวงกลม ห�ปริม�ตรและคว�มจุของทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉ�ก
และนำ�ไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ นำ�เสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจ�กแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ต�ร�ง
สองท�ง และกร�ฟเส้น ในก�รอธิบ�ยเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ และตัดสินใจ
จบชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ ๓
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับจำ�นวนจริง คว�มสัมพันธ์ของจำ�นวนจริง สมบัติของ
จำ�นวนจริง และใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับอัตร�ส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้
ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็ม และใช้คว�มรู้
คว�มเข้�ใจนี้ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรูค้ ว�มเข้�ใจเกีย่ วกับสมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมก�รเชิงเส้นสองตัวแปร
และอสมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กร�ฟของคว�มสัมพันธ์ และฟงก์ชันกำ�ลังสอง
และใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งเรข�คณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรข�คณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้�งรูปเรข�คณิต
ตลอดจนนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รสร้�งนี้ไปประยุกต์ใช้ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
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✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับรูปเรข�คณิตสองมิติ และรูปเรข�คณิตส�มมิติและใช้
คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ในก�รห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรูปเรข�คณิตสองมิติ และรูปเรข�คณิตส�มมิติ
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องพื้นที่ผิวและปริม�ตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
และทรงกลม และใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขน�น รูปส�มเหลี่ยมที่เท่�กันทุกประก�ร
รูปส�มเหลีย่ มคล้�ย ทฤษฎีบทพีท�โกรัสและบทกลับ และนำ�คว�มรูค้ ว�มเข้�ใจนีไ้ ปใช้ในก�รแก้ปญ
 ห�
ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รแปลงท�งเรข�คณิต และนำ�คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ไปใช้
ในก�รแก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องอัตร�ส่วนตรีโกณมิติ และนำ�คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ไปใช้ในก�ร
แก้ปญห�ในชีวิตจริง
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และนำ�คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ไปใช้
ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจท�งสถิติในก�รนำ�เสนอข้อมูล วิเคร�ะห์ข้อมูล และแปลคว�มหม�ย
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแผนภ�พจุด แผนภ�พต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่�กล�งของข้อมูล และแผนภ�พกล่อง
และใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม
✧ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มน่�จะเป็นและใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจนี้ในก�รแก้ปญห�
ในชีวิตจริง
จบชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ ๖
✧ เข้�ใจและใช้คว�มรูเ้ กีย่ วกับเซตและตรรกศ�สตร์เบือ้ งต้น ในก�รสือ่ ส�ร และสือ่ คว�มหม�ย
ท�งคณิตศ�สตร์
✧ เข้�ใจและใช้หลักก�รนับเบื้องต้น ก�รเรียงสับเปลี่ยน และก�รจัดหมู่ ในก�รแก้ปญห�
และนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มน่�จะเป็นไปใช้
✧ นำ�คว�มรู้เกี่ยวกับเลขยกกำ�ลัง ฟงก์ชัน ลำ�ดับและอนุกรม ไปใช้ในก�รแก้ปญห� รวมทั้ง
ปญห�เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่�ของเงิน
✧ เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล นำ�เสนอข้อมูล และแปลคว�มหม�ย
ข้อมูลเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ
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ตัวช�้วัดและสาระการเร�ยนรูแกนกลาง
ส�ระที่ ๑ จำ�นวนและพีชคณิต
ม�ตรฐ�น ค ๑.๑ เข้�ใจคว�มหล�กหล�ยของก�รแสดงจำ�นวน ระบบจำ�นวน ก�รดำ�เนินก�รของจำ�นวน
ผลที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินก�ร สมบัติของก�รดำ�เนินก�ร และนำ�ไปใช้
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. บอกจำ�นวนของสิ่งต่�ง ๆ แสดงสิ่งต่�ง ๆ
ต�มจำ�นวนที่กำ�หนด อ่�นและเขียน
ตัวเลขฮินดูอ�รบิก ตัวเลขไทย
แสดงจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
๒. เปรียบเทียบจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ โดยใช้เครื่องหม�ย = ≠ > <
๓. เรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐
และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำ�นวน

๔. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ในประโยค
สัญลักษณ์แสดงก�รบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รลบ
ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
๕. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวกและโจทย์ปญห�ก�รลบ
ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐

ป.๒

๑. บอกจำ�นวนของสิ่งต่�ง ๆ แสดงสิ่งต่�ง ๆ
ต�มจำ�นวนที่กำ�หนด อ่�นและ
เขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือแสดงจำ�นวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
จำ�นวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐
- ก�รนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐
- ก�รอ่�นและก�รเขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำ�นวน
- ก�รแสดงจำ�นวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูป
คว�มสัมพันธ์ของจำ�นวนแบบส่วนย่อย ส่วนรวม (part - whole relationship)
- ก�รบอกอันดับที่
- หลัก ค่�ของเลขโดดในแต่ละหลักและ
ก�รเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนในรูปกระจ�ย
- ก�รเปรียบเทียบจำ�นวนและก�รใช้
เครื่องหม�ย = ≠ > <
- ก�รเรียงลำ�ดับจำ�นวน
ก�รบวก ก�รลบ จำ�นวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐
- คว�มหม�ยของก�รบวก คว�มหม�ย
ของก�รลบ ก�รห�ผลบวก ก�รห�ผลลบ
และคว�มสัมพันธ์ของก�รบวกและก�รลบ
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ก�รบวก โจทย์ปญห�
ก�รลบ และก�รสร้�งโจทย์ปญห�
พร้อมทั้งห�คำ�ตอบ
จำ�นวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
- ก�รนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐
และทีละ ๑๐๐
- ก�รอ่�นและก�รเขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน
- จำ�นวนคู่ จำ�นวนคี่
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๒ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๒. เปรียบเทียบจำ�นวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐ โดยใช้เครื่องหม�ย = ≠ > <
๓. เรียงลำ�ดับจำ�นวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐
และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำ�นวนจ�ก
สถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ

๔. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รลบ
ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๕. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รคูณ
ของจำ�นวน ๑ หลักกับจำ�นวนไม่เกิน
๒ หลัก
๖. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รห�ร
ที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวห�ร ๑ หลัก
โดยที่ผลห�รมี ๑ หลักทั้งห�รลงตัว
และห�รไม่ลงตัว
๗. ห�ผลลัพธ์ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
ของจำ�นวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๘. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
๒ ขั้นตอนของจำ�นวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐

ป.๓
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ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
- หลัก ค่�ของเลขโดดในแต่ละหลักและ
ก�รเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนในรูปกระจ�ย
- ก�รเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับจำ�นวน

ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร
จำ�นวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
- ก�รบวกและก�รลบ
- คว�มหม�ยของก�รคูณ คว�มหม�ยของ
ก�รห�ร ก�รห�ผลคูณ ก�รห�ผลห�ร
และเศษ และคว�มสัมพันธ์ของก�รคูณ
และก�รห�ร
- ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
- ก�รแก้โจทย์ปญห�และก�รสร้�ง
โจทย์ปญห� พร้อมทั้งห�คำ�ตอบ

จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- ก�รอ่�น ก�รเขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก
๑. อ่�นและเขียน ตัวเลขฮินดูอ�รบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำ�นวนนับ ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- หลัก ค่�ของเลขโดดในแต่ละหลักและ
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับ
ก�รเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนในรูปกระจ�ย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ - ก�รเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับจำ�นวน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๓ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๓. บอก อ่�น และเขียนเศษส่วนแสดง
ปริม�ณสิ่งต่�ง ๆ และแสดงสิ่งต่�ง ๆ
ต�มเศษส่วนที่กำ�หนด
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่�กัน
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่�หรือเท่�กับตัวส่วน

๕. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รลบ
ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๖. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงก�รคูณของ
จำ�นวน ๑ หลักกับจำ�นวนไม่เกิน ๔ หลัก
และจำ�นวน ๒ หลักกับจำ�นวน ๒ หลัก
๗. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงก�รห�ร
ที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวห�ร ๑ หลัก
๘. ห�ผลลัพธ์ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
๒ ขั้นตอน ของจำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
เศษส่วน
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่�หรือเท่�กับ
ตัวส่วน
- ก�รเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับเศษส่วน

ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�รจำ�นวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- ก�รบวกและก�รลบ
- ก�รคูณ ก�รห�รย�วและก�รห�รสั้น
- ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
- ก�รแก้โจทย์ปญห�และก�รสร้�ง
โจทย์ปญห� พร้อมทั้งห�คำ�ตอบ

ก�รบวก ก�รลบเศษส่วน
๑๐. ห�ผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่�กัน - ก�รบวกและก�รลบเศษส่วน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และห�ผลลบ
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ก�รบวกและ
ของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่�กัน
โจทย์ปญห�ก�รลบเศษส่วน
๑๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่�กัน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปญห�
ก�รลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่�กัน
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

จำ�นวนนับที่ม�กกว่� ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๑. อ่�นและเขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก
- ก�รอ่�น ก�รเขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวนนับ ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำ�นวน
ที่ม�กกว่� ๑๐๐,๐๐๐
- หลัก ค่�ประจำ�หลักและค่�ของเลขโดด
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับจำ�นวนนับ
ในแต่ละหลัก และก�รเขียนตัวเลข
ที่ม�กกว่� ๑๐๐,๐๐๐ จ�กสถ�นก�รณ์
แสดงจำ�นวนในรูปกระจ�ย
ต่�ง ๆ
- ก�รเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับจำ�นวน
- ค่�ประม�ณของจำ�นวนนับและก�รใช้
เครื่องหม�ย ≈
เศษส่วน
๓. บอก อ่�น และเขียนเศษส่วน จำ�นวนคละ - เศษส่วนแท้ เศษเกิน
แสดงปริม�ณสิ่งต่�ง ๆ และแสดงสิ่งต่�ง ๆ - จำ�นวนคละ
ต�มเศษส่วน จำ�นวนคละที่กำ�หนด
- คว�มสัมพันธ์ระหว่�งจำ�นวนคละและเศษเกิน
๔. เปรียบเทียบ เรียงลำ�ดับเศษส่วน
- เศษส่วนที่เท่�กัน เศษส่วนอย่�งตำ่�
และจำ�นวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
และเศษส่วนที่เท่�กับจำ�นวนนับ
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
- ก�รเปรียบเทียบ เรียงลำ�ดับเศษส่วน
และจำ�นวนคละ
ทศนิยม
๕. อ่�นและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง - ก�รอ่�นและก�รเขียนทศนิยมไม่เกิน
แสดงปริม�ณของสิ่งต่�ง ๆ และแสดง
๓ ตำ�แหน่ง ต�มปริม�ณที่กำ�หนด
สิ่งต่�ง ๆ ต�มทศนิยมที่กำ�หนด
- หลัก ค่�ประจำ�หลัก ค่�ของเลขโดด
๖. เปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับทศนิยม
ในแต่ละหลักของทศนิยม และก�รเขียน
ไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่งจ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจ�ย
- ทศนิยมที่เท่�กัน
- ก�รเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับทศนิยม
ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�รจำ�นวนนับ
ที่ม�กกว่� ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๗. ประม�ณผลลัพธ์ของก�รบวก ก�รลบ
- ก�รประม�ณผลลัพธ์ของก�รบวก
ก�รคูณ ก�รห�ร จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร
อย่�งสมเหตุสมผล
- ก�รบวกและก�รลบ
๘. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ในประโยคสัญลักษณ์ - ก�รคูณและก�รห�ร
แสดงก�รบวกและประโยคสัญลักษณ์
- ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
แสดงก�รลบของจำ�นวนนับที่ม�กกว่�
- ก�รแก้โจทย์ปญห�และก�รสร้�ง
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
โจทย์ปญห� พร้อมทั้งห�คำ�ตอบ
๙. ห�ค่�ของตัวไม่ทร�บค่�ในประโยคสัญลักษณ์
แสดงก�รคูณของจำ�นวนหล�ยหลัก
๒ จำ�นวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลักและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงก�รห�รที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน ๖ หลัก ตัวห�รไม่เกิน ๒ หลัก
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ชั้น

ป.๔ (ต่อ)

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

๑๐. ห�ผลลัพธ์ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
ของจำ�นวนนับ และ ๐
๑๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
๒ ขั้นตอนของจำ�นวนนับที่ม�กกว่�
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๑๒. สร้�งโจทย์ปญห� ๒ ขั้นตอน
ของจำ�นวนนับและ ๐ พร้อมทั้งห�คำ�ตอบ
ก�รบวก ก�รลบเศษส่วน
๑๓. ห�ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
- ก�รบวก ก�รลบเศษส่วนและจำ�นวนคละ
จำ�นวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ - ก�รแก้โจทย์ปญห�ก�รบวกและ
ของอีกตัวหนึ่ง
โจทย์ปญห� ก�รลบเศษส่วนและ
๑๔. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
จำ�นวนคละ
ก�รบวกและโจทย์ปญห� ก�รลบเศษส่วน
และจำ�นวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
๑๕. ห�ผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน
๓ ตำ�แหน่ง
๑๖. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวก ก�รลบ ๒ ขั้นตอน
ของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง

ป.๕

๑. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ
ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐
ในรูปทศนิยม

๒. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
โดยใช้บัญญัติไตรย�งศ์

๓. ห�ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำ�นวนคละ

ก�รบวก ก�รลบทศนิยม
- ก�รบวก ก�รลบทศนิยม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ก�รบวก ก�รลบ
ทศนิยมไม่เกิน ๒ ขั้นตอน

ทศนิยม
- คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเศษส่วนและทศนิยม
- ค่�ประม�ณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง
ที่เป็นจำ�นวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำ�แหน่ง
และ ๒ ตำ�แหน่ง ก�รใช้เครื่องหม�ย ≈
จำ�นวนนับและ ๐ ก�รบวก ก�รลบ
ก�รคูณ และก�รห�ร
- ก�รแก้โจทย์ปญห�โดยใช้บัญญัติไตรย�งศ์
เศษส่วน และก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ
ก�รห�รเศษส่วน
- ก�รเปรียบเทียบเศษส่วนและจำ�นวนคละ
- ก�รบวก ก�รลบของเศษส่วนและจำ�นวนคละ
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๕ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๔. ห�ผลคูณ ผลห�รของเศษส่วนและ
จำ�นวนคละ
๕. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร
เศษส่วน ๒ ขั้นตอน
๖. ห�ผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง
๗. ห�ผลห�รที่ตัวตั้งเป็นจำ�นวนนับหรือ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง และตัวห�ร
เป็นจำ�นวนนับ ผลห�รเป็นทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง
๘. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร
ทศนิยม ๒ ขั้นตอน
๙. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน

ป.๖

๑. เปรียบเทียบ เรียงลำ�ดับเศษส่วนและ
จำ�นวนคละ จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ

๒. เขียนอัตร�ส่วนแสดงก�รเปรียบเทียบ
ปริม�ณ ๒ ปริม�ณ จ�กข้อคว�มหรือ
สถ�นก�รณ์ โดยที่ปริม�ณแต่ละ
ปริม�ณเป็นจำ�นวนนับ
๓. ห�อัตร�ส่วนที่เท่�กับอัตร�ส่วน
ที่กำ�หนดให้

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
- ก�รคูณ ก�รห�รของเศษส่วนและจำ�นวนคละ
- ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคนของเศษส่วน
และจำ�นวนคละ
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เศษส่วนและจำ�นวนคละ
ก�รคูณ ก�รห�รทศนิยม
- ก�รประม�ณผลลัพธ์ของก�รบวก ก�รลบ
ก�รคูณ ก�รห�รทศนิยม
- ก�รคูณทศนิยม
- ก�รห�รทศนิยม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับทศนิยม

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- ก�รอ่�นและก�รเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ร้อยละ
เศษส่วน
- ก�รเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับเศษส่วน
และจำ�นวนคละโดยใช้คว�มรู้เรื่อง ค.ร.น.
อัตร�ส่วน
- อัตร�ส่วน อัตร�ส่วนที่เท่�กัน
และม�ตร�ส่วน

จำ�นวนนับและ ๐
๔. ห� ห.ร.ม. ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๓ จำ�นวน - ตัวประกอบ จำ�นวนเฉพ�ะ ตัวประกอบเฉพ�ะ
๕. ห� ค.ร.น. ของจำ�นวนนับไม่เกิน ๓ จำ�นวน และก�รแยกตัวประกอบ
๖. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
โดยใช้คว�มรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. - ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๖ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๗. ห�ผลลัพธ์ของก�รบวก ลบ คูณ
ห�รระคนของเศษส่วนและจำ�นวนคละ
๘. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เศษส่วนและจำ�นวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน

๙. ห�ผลห�รของทศนิยมที่ตัวห�รและ
ผลห�ร เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำ�แหน่ง
๑๐. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ
ก�รห�รทศนิยม ๓ ขั้นตอน
๑๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
อัตร�ส่วน
๑๒. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ร้อยละ ๒ - ๓ ขั้นตอน

ม.๑

๑. เข้�ใจจำ�นวนตรรกยะและคว�มสัมพันธ์
ของจำ�นวนตรรกยะ และใช้สมบัติ
ของจำ�นวนตรรกยะในก�รแก้ปญห�
คณิตศ�สตร์และปญห�ในชีวิตจริง
๒. เข้�ใจและใช้สมบัติของเลขยกกำ�ลัง
ที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มบวก
ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์และ
ปญห�ในชีวิตจริง

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�รเศษส่วน
- ก�รบวก ก�รลบเศษส่วนและจำ�นวนคละ
โดยใช้คว�มรู้เรื่อง ค.ร.น.
- ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคนของเศษส่วน
และจำ�นวนคละ
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เศษส่วนและจำ�นวนคละ
ทศนิยม และก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�ร
- คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเศษส่วนและทศนิยม
- ก�รห�รทศนิยม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับทศนิยม
(รวมก�รแลกเงินต่�งประเทศ)
อัตร�ส่วนและร้อยละ
- ก�รแก้โจทย์ปญห�อัตร�ส่วน
และม�ตร�ส่วน
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ร้อยละ
จำ�นวนตรรกยะ
- จำ�นวนเต็ม
- สมบัติของจำ�นวนเต็ม
- ทศนิยมและเศษส่วน
- จำ�นวนตรรกยะและสมบัติของ
จำ�นวนตรรกยะ
- เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็น
จำ�นวนเต็มบวก
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับจำ�นวนเต็ม
จำ�นวนตรรกยะ และเลขยกกำ�ลังไปใช้
ในก�รแก้ปญห�

อัตร�ส่วน
๓. เข้�ใจและประยุกต์ใช้อัตร�ส่วน สัดส่วน - อัตร�ส่วนของจำ�นวนหล�ย ๆ จำ�นวน
และร้อยละ ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์ - สัดส่วน
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับอัตร�ส่วน สัดส่วน
และปญห�ในชีวิตจริง
และร้อยละไปใช้ในก�รแก้ปญห�
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วัด
๑. เข้�ใจและใช้สมบัติของเลขยกกำ�ลัง
ที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มในก�ร
แก้ปญห�คณิตศ�สตร์และปญห�
ในชีวิตจริง
๒. เข้�ใจจำ�นวนจริงและคว�มสัมพันธ์ของ
จำ�นวนจริง และใช้สมบัติของจำ�นวนจริง
ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์และปญห�
ในชีวิตจริง

ม.๓
ม.๔

ม.๕

ม.๖

14

๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับเซต
และตรรกศ�สตร์เบื้องต้น ในก�รสื่อส�ร
และสื่อคว�มหม�ยท�งคณิตศ�สตร์

๑. เข้�ใจคว�มหม�ยและใช้สมบัติเกี่ยวกับ
ก�รบวก ก�รคูณ ก�รเท่�กัน และ
ก�รไม่เท่�กันของจำ�นวนจริงในรูปกรณฑ์
และจำ�นวนจริงในรูปเลขยกกำ�ลัง
ที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนตรรกยะ
-

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
จำ�นวนตรรกยะ
- เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็ม
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับเลขยกกำ�ลัง
ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
จำ�นวนจริง
- จำ�นวนอตรรกยะ
- จำ�นวนจริง
- ร�กที่สองและร�กที่ส�มของจำ�นวนตรรกยะ
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับจำ�นวนจริงไปใช้
เซต
- คว�มรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐ�น
เกี่ยวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต
ตรรกศ�สตร์เบื้องต้น
- ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ
ถ้�...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)
เลขยกกำ�ลัง
- ร�กที่ n ของจำ�นวนจริง เมื่อ n
เป็นจำ�นวนนับที่ม�กกว่� ๑
- เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็น
จำ�นวนตรรกยะ

--

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระที่ ๑ จำ�นวนและพีชคณิต
ม�ตรฐ�น ค ๑.๒ เข้�ใจและวิเคร�ะห์แบบรูป คว�มสัมพันธ์ ฟงก์ชนั ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
ชั้น

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ป.๑

แบบรูป
๑. ระบุจำ�นวนที่ห�ยไปในแบบรูปของจำ�นวน - แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐
ทีละ ๑ และทีละ ๑๐
และระบุรูปที่ห�ยไปในแบบรูปซำ้�
- แบบรูปซำ้�ของจำ�นวน รูปเรข�คณิต
ของรูปเรข�คณิตและรูปอื่น ๆ ที่สม�ชิก
และรูปอื่น ๆ
ในแต่ละชุดที่ซำ้�มี ๒ รูป

ป.๒

แบบรูป
- แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐
- แบบรูปซำ้�

ป.๓

ป.๔

ป.๕
ป.๖

ม.๑

(มีก�รจัดก�รเรียน ก�รสอน
เพื่อเป็นพื้นฐ�น แต่ไม่วัดผล)

๑. ระบุจำ�นวนที่ห�ยไปในแบบรูปของ
จำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่� ๆ กัน
(มีก�รจัดก�รเรียน ก�รสอน
เพื่อเป็นพื้นฐ�น แต่ไม่วัดผล)
๑. แสดงวิธีคิดและห�คำ�ตอบของปญห�
เกี่ยวกับแบบรูป
-

แบบรูป
- แบบรูปของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่� ๆ กัน
แบบรูป
- แบบรูปของจำ�นวนที่เกิดจ�กก�รคูณ
ก�รห�รด้วยจำ�นวนเดียวกัน
แบบรูป
- ก�รแก้ปญห�เกี่ยวกับแบบรูป
-
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วัด
๑. เข้�ใจหลักก�รก�รดำ�เนินก�รของ
พหุน�ม และใช้พหุน�มในก�รแก้ปญห�
คณิตศ�สตร์

๒. เข้�ใจและใช้ก�รแยกตัวประกอบ
ของพหุน�มดีกรีสองในก�รแก้ปญห�
คณิตศ�สตร์

ม.๓

๑. เข้�ใจและใช้ก�รแยกตัวประกอบ
ของพหุน�มที่มีดีกรีสูงกว่�สองในก�ร
แก้ปญห�คณิตศ�สตร์
๒. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับฟงก์ชัน
กำ�ลังสองในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์

ม.๔
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-

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
พหุน�ม
- พหุน�ม
- ก�รบวก ก�รลบ และก�รคูณของพหุน�ม
- ก�รห�รพหุน�มด้วยเอกน�มที่มีผลห�ร
เป็นพหุน�ม
ก�รแยกตัวประกอบของพหุน�ม
- ก�รแยกตัวประกอบของพหุน�มดีกรีสอง
โดยใช้
o สมบัติก�รแจกแจง
o กำ�ลังสองสมบูรณ์
o ผลต่�งของกำ�ลังสอง
ก�รแยกตัวประกอบของพหุน�ม
- ก�รแยกตัวประกอบของพหุน�มดีกรี
สูงกว่�สอง
ฟงก์ชันกำ�ลังสอง
- กร�ฟของฟงก์ชันกำ�ลังสอง
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับฟงก์ชันกำ�ลังสอง
ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๕

ตัวชี้วัด
๑. ใช้ฟงก์ชันและกร�ฟของฟงก์ชันอธิบ�ย
สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนด

๒. เข้�ใจและนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับลำ�ดับ
และอนุกรมไปใช้
ม.๖

-

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
ฟงก์ชัน
- ฟงก์ชันและกร�ฟของฟงก์ชัน
(ฟงก์ชันเชิงเส้น ฟงก์ชันกำ�ลังสอง
ฟงก์ชันขั้นบันได ฟงก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)
ลำ�ดับและอนุกรม
- ลำ�ดับเลขคณิตและลำ�ดับเรข�คณิต
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรข�คณิต
-
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระที่ ๑ จำ�นวนและพีชคณิต
ม�ตรฐ�น ค ๑.๓ ใช้นพิ จน์ สมก�ร และอสมก�ร อธิบ�ยคว�มสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปญ
 ห�ทีก่ �ำ หนดให้
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วัด
๑. เข้�ใจและใช้สมบัติของก�รเท่�กัน
และสมบัติของจำ�นวน เพื่อวิเคร�ะห์
และแก้ปญห�โดยใช้สมก�รเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
๒. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับกร�ฟ
ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์และ
ปญห�ในชีวิตจริง
๓. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์
เชิงเส้นในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
และปญห�ในชีวิตจริง

ม.๒
ม.๓

๑. เข้�ใจและใช้สมบัติของก�รไม่เท่�กัน
เพื่อวิเคร�ะห์และแก้ปญห� โดยใช้
อสมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว

๒. ประยุกต์ใช้สมก�รกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์

๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมก�รเชิงเส้น
สองตัวแปรในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
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ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
สมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- สมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- ก�รแก้สมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแก้สมก�รเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง
สมก�รเชิงเส้นสองตัวแปร
- กร�ฟของคว�มสัมพันธ์เชิงเส้น
- สมก�รเชิงเส้นสองตัวแปร
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับสมก�รเชิงเส้น
สองตัวแปรและกร�ฟของคว�มสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง
อสมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- อสมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- ก�รแก้อสมก�รเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแก้อสมก�ร
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในก�รแก้ปญห�
สมก�รกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
- สมก�รกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
- ก�รแก้สมก�รกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแก้สมก�ร
กำ�ลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในก�รแก้ปญห�
ระบบสมก�ร
- ระบบสมก�รเชิงเส้นสองตัวแปร
- ก�รแก้ระบบสมก�รเชิงเส้นสองตัวแปร
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแก้ระบบ
สมก�รเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้
ในก�รแก้ปญห�

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๔

ม.๕

ม.๖

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

-

-

๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ย
และมูลค่�ของเงินในก�รแก้ปญห�

-

ดอกเบี้ยและมูลค่�ของเงิน
- ดอกเบี้ย
- มูลค่�ของเงิน
- ค่�ร�ยงวด
-
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระที่ ๒ ก�รวัดและเรข�คณิต
ม�ตรฐ�น ค ๒.๑ เข้�ใจพื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รวัด วัดและค�ดคะเนขน�ดของสิ่งที่ต้องก�รวัด
และนำ�ไปใช้
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด

คว�มย�ว
๑. วัดและเปรียบเทียบคว�มย�วเป็นเซนติเมตร - ก�รวัดคว�มย�วโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยม�ตรฐ�น
เป็นเมตร
- ก�รวัดคว�มย�วเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
- ก�รเปรียบเทียบคว�มย�วเป็นเซนติเมตร
เป็นเมตร
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ก�รบวก ก�รลบเกี่ยวกับ
คว�มย�วที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
๒. วัดและเปรียบเทียบนำ้�หนักเป็นกิโลกรัม
เป็นขีด

ป.๒

๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับเวล�ที่มีหน่วยเดี่ยวและ
เป็นหน่วยเดียวกัน

๒. วัดและเปรียบเทียบคว�มย�วเป็นเมตร
และเซนติเมตร
๓. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวก ก�รลบเกี่ยวกับคว�มย�วที่มี
หน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร
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ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

นำ้�หนัก
- ก�รวัดนำ้�หนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
ม�ตรฐ�น
- ก�รวัดนำ้�หนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
- ก�รเปรียบเทียบนำ�้ หนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
- ก�รแก้โจทย์ปญห�ก�รบวก ก�รลบเกี่ยวกับ
นำ้�หนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
เวล�
- ก�รบอกเวล�เป็นน�ฬก�และน�ที
(ช่วง ๕ น�ที)
- ก�รบอกระยะเวล�เป็นชั่วโมง เป็นน�ที
- ก�รเปรียบเทียบระยะเวล�เป็นชั่วโมง
เป็นน�ที
- ก�รอ่�นปฏิทิน
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับเวล�
คว�มย�ว
- ก�รวัดคว�มย�วเป็นเมตรและเซนติเมตร
- ก�รค�ดคะเนคว�มย�วเป็นเมตร
- ก�รเปรียบเทียบคว�มย�วโดยใช้
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเมตรกับเซนติเมตร
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�ว
ที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๒ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๔. วัดและเปรียบเทียบนำ้�หนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด
๕. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รบวก ก�รลบเกี่ยวกับนำ้�หนักที่มี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด

๖. วัดและเปรียบเทียบปริม�ตรและคว�มจุ
เป็นลิตร

ป.๓

๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับเงิน
๒. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับเวล� และระยะเวล�

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
นำ้�หนัก
- ก�รวัดนำ้�หนักเป็นกิโลกรัมและกรัม
กิโลกรัมและขีด
- ก�รค�ดคะเนนำ้�หนักเป็นกิโลกรัม
- ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนักโดยใช้คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับนำ้�หนักที่มี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด
ปริม�ตรและคว�มจุ
- ก�รวัดปริม�ตรและคว�มจุโดยใช้หน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยม�ตรฐ�น
- ก�รวัดปริม�ตรและคว�มจุเป็นช้อนช�
ช้อนโตะ ถ้วยตวง ลิตร
- ก�รเปรียบเทียบปริม�ตรและคว�มจุเป็น
ช้อนช� ช้อนโตะ ถ้วยตวง ลิตร
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับปริม�ตรและ
คว�มจุ ที่มีหน่วยเป็นช้อนช� ช้อนโตะ
ถ้วยตวง ลิตร
เงิน
- ก�รบอกจำ�นวนเงินและเขียนแสดง
จำ�นวนเงิน แบบใช้จุด
- ก�รเปรียบเทียบจำ�นวนเงินและก�รแลกเงิน
- ก�รอ่�นและเขียนบันทึกร�ยรับ ร�ยจ่�ย
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับเงิน
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๓ (ต่อ)

เวล�
- ก�รบอกเวล�เป็นน�ฬก�และน�ที
- ก�รเขียนบอกเวล�โดยใช้มหัพภ�ค (.)
หรือทวิภ�ค (:) และก�รอ่�น
- ก�รบอกระยะเวล�เป็นชั่วโมงและน�ที
- ก�รเปรียบเทียบระยะเวล�โดยใช้
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งชั่วโมงกับน�ที
- ก�รอ่�นและก�รเขียนบันทึกกิจกรรม
ที่ระบุเวล�
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับเวล�และ
ระยะเวล�
๓.

๔.
๕.
๖.

คว�มย�ว
เลือกใช้เครื่องวัดคว�มย�วที่เหม�ะสม
- ก�รวัดคว�มย�วเป็นเซนติเมตรและ
วัดและบอกคว�มย�วของสิ่งต่�ง ๆ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร
เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร
กิโลเมตรและเมตร
และเซนติเมตร
- ก�รเลือกเครื่องวัดคว�มย�วที่เหม�ะสม
ค�ดคะเนคว�มย�วเป็นเมตรและเป็น
- ก�รค�ดคะเนคว�มย�วเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร
เซนติเมตร
เปรียบเทียบคว�มย�วระหว่�งเซนติเมตร - ก�รเปรียบเทียบคว�มย�วโดยใช้
กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหน่วยคว�มย�ว
กับเมตร จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�ว
แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับคว�มย�ว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร
กิโลเมตรและเมตร

๗. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหม�ะสม วัดและบอก
นำ�้ หนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
๘. ค�ดคะเนนำ้�หนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
๙. เปรียบเทียบนำ้�หนักระหว่�งกิโลกรัมกับกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัม จ�กสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
๑๐. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับนำ้�หนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม
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ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

นำ้�หนัก
- ก�รเลือกเครื่องชั่งที่เหม�ะสม
- ก�รค�ดคะเนนำ้�หนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
- ก�รเปรียบเทียบนำ้�หนักโดยใช้คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับนำ้�หนัก

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๓ (ต่อ)

ป.๔

ป.๕

ตัวชี้วัด
๑๑. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหม�ะสม วัดและ
เปรียบเทียบปริม�ตร คว�มจุเป็นลิตร
และมิลลิลิตร
๑๒. ค�ดคะเนปริม�ตรและคว�มจุเป็นลิตร
๑๓. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับปริม�ตรและคว�มจุที่มีหน่วย
เป็นลิตรและมิลลิลิตร

๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับเวล�

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
ปริม�ตรและคว�มจุ
- ก�รวัดปริม�ตรและคว�มจุเป็นลิตร
และมิลลิลิตร
- ก�รเลือกเครื่องตวงที่เหม�ะสม
- ก�รค�ดคะเนปริม�ตรและคว�มจุเป็นลิตร
- ก�รเปรียบเทียบปริม�ตรและคว�มจุ
โดยใช้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งลิตรกับมิลลิลิตร
ช้อนช� ช้อนโตะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับปริม�ตรและ
คว�มจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร
เวล�
- ก�รบอกระยะเวล�เป็นวิน�ที น�ที ชั่วโมง
วัน สัปด�ห์ เดือน ป
- ก�รเปรียบเทียบระยะเวล�โดยใช้
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหน่วยเวล�
- ก�รอ่�นต�ร�งเวล�
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับเวล�

๒. วัดและสร้�งมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์

ก�รวัดและสร้�งมุม
- ก�รวัดขน�ดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
- ก�รสร้�งมุมเมื่อกำ�หนดขน�ดของมุม

๓. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับ คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
- คว�มย�วรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�ว
รอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก

๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับคว�มย�วที่มีก�รเปลี่ยนหน่วย
และเขียนในรูปทศนิยม

คว�มย�ว
- คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหน่วยคว�มย�ว
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้คว�มรู้เรื่องทศนิยม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�ว
โดยใช้คว�มรู้เรื่องก�รเปลี่ยนหน่วย
และทศนิยม
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๕ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๒. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
เกี่ยวกับนำ้�หนักที่มีก�รเปลี่ยนหน่วย
และเขียนในรูปทศนิยม

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
นำ้�หนัก
- คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหน่วยนำ้�หนัก
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้คว�มรู้เรื่องทศนิยม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับนำ้�หนัก โดยใช้
คว�มรู้เรื่องก�รเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม

ปริม�ตรและคว�มจุ
๓. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
- ปริม�ตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�กและ
เกี่ยวกับปริม�ตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
คว�มจุของภ�ชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
และคว�มจุของภ�ชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก - คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง มิลลิลิตร ลิตร
ลูกบ�ศก์เซนติเมตร และลูกบ�ศก์เมตร
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับปริม�ตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�กและคว�มจุ
ของภ�ชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
รูปเรข�คณิตสองมิติ
๔. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�เกี่ยวกับ - คว�มย�วรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
คว�มย�วรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ - พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้�นขน�นและ
ของรูปสี่เหลี่ยมด้�นขน�นและรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ขนมเปยกปูน
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้�นขน�นและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ป.๖
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ปริม�ตรและคว�มจุ
๑. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�เกี่ยวกับ - ปริม�ตรของรูปเรข�คณิตส�มมิติ
ปริม�ตรของรูปเรข�คณิตส�มมิติที่
ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับปริม�ตร
ของรูปเรข�คณิตส�มมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ป.๖ (ต่อ)

ม.๑
ม.๒

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

รูปเรข�คณิตสองมิติ
๒. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�เกี่ยวกับ - คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูปส�มเหลี่ยม
- มุมภ�ยในของรูปหล�ยเหลี่ยม
คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูป
- คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของรูปหล�ยเหลี่ยม
หล�ยเหลี่ยม
๓. แสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�เกี่ยวกับ - ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหล�ยเหลี่ยม
คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- คว�มย�วรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- ก�รแก้โจทย์ปญห�เกี่ยวกับคว�มย�วรอบรูป
และพื้นที่ของวงกลม
-

-

พื้นที่ผิว
๑. ประยุกต์ใช้คว�มรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม - ก�รห�พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
และทรงกระบอกในก�รแก้ปญห�
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม
คณิตศ�สตร์และปญห�ในชีวิตจริง
และทรงกระบอกไปใช้ในก�รแก้ปญห�
ปริม�ตร
๒. ประยุกต์ใช้คว�มรู้เรื่องปริม�ตรของปริซึม - ก�รห�ปริม�ตรของปริซึมและทรงกระบอก
และทรงกระบอกในก�รแก้ปญห�
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับปริม�ตรของปริซึม
คณิตศ�สตร์และปญห�ในชีวิตจริง
และทรงกระบอก ไปใช้ในก�รแก้ปญห�

ม.๓

พื้นที่ผิว
๑. ประยุกต์ใช้คว�มรู้เรื่องพื้นที่ผิวของ
- ก�รห�พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด
พีระมิด กรวย และทรงกลมในก�ร
แก้ปญห�คณิตศ�สตร์และปญห�ในชีวิตจริง กรวย และทรงกลม ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
ปริม�ตร
๒. ประยุกต์ใช้คว�มรู้เรื่องปริม�ตรของ
- ก�รห�ปริม�ตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับปริม�ตรของพีระมิด
พีระมิด กรวย และทรงกลมในก�ร
แก้ปญห�คณิตศ�สตร์และปญห�ในชีวิตจริง กรวย และทรงกลม ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
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ชั้น
ม.๔

ม.๕

ม.๖
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ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระที่ ๒ ก�รวัดและเรข�คณิต
ม�ตรฐ�น ค ๒.๒ เข้�ใจและวิเคร�ะห์รปู เรข�คณิต สมบัตขิ องรูปเรข�คณิต คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
รูปเรข�คณิต และทฤษฎีบทท�งเรข�คณิต และนำ�ไปใช้
ชั้น

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ป.๑

รูปเรข�คณิตสองมิติและรูปเรข�คณิตส�มมิติ
๑. จำ�แนกรูปส�มเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม - ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย
วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก ทรงกลม
- ลักษณะของรูปส�มเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
ทรงกระบอก และกรวย
วงกลม และวงรี

ป.๒

รูปเรข�คณิตสองมิติ
- ลักษณะของรูปหล�ยเหลี่ยม วงกลม
และวงรี และก�รเขียนรูปเรข�คณิตสองมิติ
โดยใช้แบบของรูป

๑. จำ�แนกและบอกลักษณะของ
รูปหล�ยเหลี่ยมและวงกลม

ป.๓

รูปเรข�คณิตสองมิติ
๑. ระบุรูปเรข�คณิตสองมิติที่มีแกนสมม�ตร - รูปที่มีแกนสมม�ตร
และจำ�นวนแกนสมม�ตร

ป.๔

รูปเรข�คณิต
- ระน�บ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
๑. จำ�แนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม
และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์
ส่วนของเส้นตรง
แสดงมุม
- มุม
๒. สร้�งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�กเมื่อกำ�หนด
o ส่วนประกอบของมุม
คว�มย�วของด้�น
o ก�รเรียกชื่อมุม
o สัญลักษณ์แสดงมุม
o ชนิดของมุม
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก
- ก�รสร้�งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก

ป.๕

รูปเรข�คณิต
- เส้นตั้งฉ�กและสัญลักษณ์แสดงก�รตั้งฉ�ก
๑. สร้�งเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง
ให้ขน�นกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง - เส้นขน�นและสัญลักษณ์แสดงก�รขน�น
- ก�รสร้�งเส้นขน�น
ที่กำ�หนดให้
- มุมแย้ง มุมภ�ยใน และมุมภ�ยนอก
ที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง
(Transversal)
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ชั้น
ป.๕ (ต่อ)

ตัวชี้วัด

รูปเรข�คณิตสองมิติ
๒. จำ�แนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจ�รณ�จ�กสมบัติ - ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
- ก�รสร้�งรูปสี่เหลี่ยม
ของรูป
๓. สร้�งรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่�ง ๆ เมื่อกำ�หนด
คว�มย�วของด้�นและขน�ดของมุม
หรือเมื่อกำ�หนดคว�มย�วของเส้นทแยงมุม
๔. บอกลักษณะของปริซึม

ป.๖

รูปเรข�คณิตส�มมิติ
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด

ก�รสร้�งท�งเรข�คณิต
๑. ใช้คว�มรู้ท�งเรข�คณิตและเครื่องมือ เช่น - ก�รสร้�งพื้นฐ�นท�งเรข�คณิต
- ก�รสร้�งรูปเรข�คณิตสองมิติ โดยใช้
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
ก�รสร้�งพื้นฐ�นท�งเรข�คณิต
The Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรข�คณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้�ง - ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รสร้�งพื้นฐ�น
ท�งเรข�คณิตไปใช้ในชีวิตจริง
รูปเรข�คณิต ตลอดจนนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับ
ก�รสร้�งนี้ไปประยุกต์ใช้ในก�รแก้ปญห�
ในชีวิตจริง
๒. เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งเรข�คณิตในก�ร
วิเคร�ะห์ห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
รูปเรข�คณิตสองมิติและรูปเรข�คณิต
ส�มมิติ
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รูปเรข�คณิตส�มมิติ
- ลักษณะและส่วนต่�ง ๆ ของปริซึม

รูปเรข�คณิตสองมิติ
๑. จำ�แนกรูปส�มเหลี่ยมโดยพิจ�รณ�จ�ก - ชนิดและสมบัติของรูปส�มเหลี่ยม
- ก�รสร้�งรูปส�มเหลี่ยม
สมบัติของรูป
๒. สร้�งรูปส�มเหลี่ยมเมื่อกำ�หนดคว�มย�ว - ส่วนต่�ง ๆ ของวงกลม
- ก�รสร้�งวงกลม
ของด้�นและขน�ดของมุม
๓. บอกลักษณะของรูปเรข�คณิตส�มมิติ
ชนิดต่�ง ๆ
๔. ระบุรูปเรข�คณิตส�มมิติที่ประกอบจ�ก
รูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรข�คณิต
ส�มมิติ

ม.๑

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

มิติสัมพันธ์ของรูปเรข�คณิต
- หน้�ตัดของรูปเรข�คณิตส�มมิติ
- ภ�พที่ได้จ�กก�รมองด้�นหน้� ด้�นข้�ง
ด้�นบนของรูปเรข�คณิตส�มมิติ
ที่ประกอบขึ้นจ�กลูกบ�ศก์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ก�รสร้�งท�งเรข�คณิต
๑. ใช้คว�มรู้ท�งเรข�คณิตและเครื่องมือ เช่น - ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รสร้�ง
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
ท�งเรข�คณิตไปใช้ในชีวิตจริง
The Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรข�คณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้�ง
รูปเรข�คณิต ตลอดจนนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับ
ก�รสร้�งนี้ไปประยุกต์ใช้ในก�รแก้ปญห�
ในชีวิตจริง
๒. นำ�คว�มรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขน�น
และรูปส�มเหลี่ยมไปใช้ในก�รแก้ปญห�
คณิตศ�สตร์

เส้นขน�น
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขน�นและรูปส�มเหลี่ยม

ก�รแปลงท�งเรข�คณิต
๓. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแปลง
- ก�รเลื่อนขน�น
ท�งเรข�คณิตในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์ - ก�รสะท้อน
และปญห�ในชีวิตจริง
- ก�รหมุน
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแปลง
ท�งเรข�คณิตไปใช้ในก�รแก้ปญห�

ม.๓

๔. เข้�ใจและใช้สมบัติของรูปส�มเหลี่ยม
ที่เท่�กันทุกประก�รในก�รแก้ปญห�
คณิตศ�สตร์และปญห�ในชีวิตจริง

คว�มเท่�กันทุกประก�ร
- คว�มเท่�กันทุกประก�รของรูปส�มเหลี่ยม
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเท่�กัน
ทุกประก�รไปใช้ในก�รแก้ปญห�

๕. เข้�ใจและใช้ทฤษฎีบทพีท�โกรัสและ
บทกลับในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
และปญห�ในชีวิตจริง

ทฤษฎีบทพีท�โกรัส
- ทฤษฎีบทพีท�โกรัสและบทกลับ
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีท�โกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

๑. เข้�ใจและใช้สมบัติของรูปส�มเหลี่ยม
ที่คล้�ยกันในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
และปญห�ในชีวิตจริง

คว�มคล้�ย
- รูปส�มเหลี่ยมที่คล้�ยกัน
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มคล้�ยไปใช้
ในก�รแก้ปญห�
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๓ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๒. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับอัตร�ส่วน
ตรีโกณมิติในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
และปญห�ในชีวิตจริง

๓. เข้�ใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ในก�รแก้ปญห�คณิตศ�สตร์
ม.๔

ม.๕

ม.๖
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ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง
อัตร�ส่วนตรีโกณมิติ
- อัตร�ส่วนตรีโกณมิติ
- ก�รนำ�ค่�อัตร�ส่วนตรีโกณมิติของมุม
๓๐ องศ� ๔๕ องศ� และ ๖๐ องศ�
ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
วงกลม
- วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระที่ ๓ สถิติและคว�มน่�จะเปน
ม�ตรฐ�น ค ๓.๑ เข้�ใจกระบวนก�รท�งสถิติ และใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รแก้ปญห�
ชั้น

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ป.๑

ก�รนำ�เสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจ�กแผนภูมิรูปภ�พในก�รห�คำ�ตอบ - ก�รอ่�นแผนภูมิรูปภ�พ
ของโจทย์ปญห� เมื่อกำ�หนดรูป ๑ รูป
แทน ๑ หน่วย

ป.๒

ก�รนำ�เสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจ�กแผนภูมิรูปภ�พในก�รห�คำ�ตอบ - ก�รอ่�นแผนภูมิรูปภ�พ
ของโจทย์ปญห�เมื่อกำ�หนดรูป ๑ รูป
แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๑. เขียนแผนภูมิรูปภ�พ และใช้ข้อมูลจ�ก
แผนภูมิรูปภ�พในก�รห�คำ�ตอบของ
โจทย์ปญห�
๒. เขียนต�ร�งท�งเดียวจ�กข้อมูลที่เป็น
จำ�นวนนับ และใช้ข้อมูลจ�กต�ร�ง
ท�งเดียวในก�รห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและก�รนำ�เสนอข้อมูล
- ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและจำ�แนกข้อมูล
- ก�รอ่�นและก�รเขียนแผนภูมิรูปภ�พ
- ก�รอ่�นและก�รเขียนต�ร�งท�งเดียว
(one-way table)

ก�รนำ�เสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจ�กแผนภูมิแท่ง ต�ร�งสองท�ง - ก�รอ่�นและก�รเขียนแผนภูมิแท่ง
(ไม่รวมก�รย่นระยะ)
ในก�รห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
- ก�รอ่�นต�ร�งสองท�ง (two-way table)
๑. ใช้ข้อมูลจ�กกร�ฟเส้นในก�รห�คำ�ตอบ
ของโจทย์ปญห�
๒. เขียนแผนภูมิแท่งจ�กข้อมูลที่เป็นจำ�นวนนับ
๑. ใช้ข้อมูลจ�กแผนภูมิรูปวงกลมในก�ร
ห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�

ก�รนำ�เสนอข้อมูล
- ก�รอ่�นและก�รเขียนแผนภูมิแท่ง
- ก�รอ่�นกร�ฟเส้น
ก�รนำ�เสนอข้อมูล
- ก�รอ่�นแผนภูมิรูปวงกลม
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ม.๑

สถิติ
๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รนำ�เสนอ - ก�รตั้งคำ�ถ�มท�งสถิติ
ข้อมูลและแปลคว�มหม�ยข้อมูล รวมทั้ง - ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
นำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี - ก�รนำ�เสนอข้อมูล
ที่เหม�ะสม
o แผนภูมิรูปภ�พ
o แผนภูมิแท่ง
o กร�ฟเส้น
o แผนภูมิรูปวงกลม
- ก�รแปลคว�มหม�ยข้อมูล
- ก�รนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ม.๒

สถิติ
๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รนำ�เสนอ - ก�รนำ�เสนอและวิเคร�ะห์ข้อมูล
ข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กแผนภ�พจุด o แผนภ�พจุด
แผนภ�พต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และ
o แผนภ�พต้น - ใบ
ค่�กล�งของข้อมูล และแปลคว�มหม�ย
o ฮิสโทแกรม
ผลลัพธ์ รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง
o ค่�กล�งของข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม
- ก�รแปลคว�มหม�ยผลลัพธ์
- ก�รนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ม.๓

สถิติ
๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รนำ�เสนอ - ข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
และวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กแผนภ�พกล่อง
o แผนภ�พกล่อง
และแปลคว�มหม�ยผลลัพธ์รวมทั้งนำ�สถิติ - ก�รแปลคว�มหม�ยผลลัพธ์
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม - ก�รนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ม.๔

ม.๕
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ตัวชี้วัด

-

-

-

-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๖

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

สถิติ
๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รนำ�เสนอ - ข้อมูล
ข้อมูล และแปลคว�มหม�ยของค่�สถิติ - ตำ�แหน่งที่ของข้อมูล
เพื่อประกอบก�รตัดสินใจ
- ค่�กล�ง (ฐ�นนิยม มัธยฐ�น
ค่�เฉลี่ยเลขคณิต)
- ค่�ก�รกระจ�ย (พิสยั ส่วนเบีย่ งเบนม�ตรฐ�น
คว�มแปรปรวน)
- ก�รนำ�เสนอข้อมูลเชิงคุณภ�พและ
เชิงปริม�ณ
- ก�รแปลคว�มหม�ยของค่�สถิติ
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระที่ ๓ สถิติและคว�มน่�จะเปน
ม�ตรฐ�น ค ๓.๒ เข้�ใจหลักก�รนับเบื้องต้น คว�มน่�จะเปน และนำ�ไปใช้
ชั้น

ตัวชี้วัด

ส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�ง

ม.๑

-

-

ม.๒

-

-

ม.๓

ม.๔

คว�มน่�จะเปน
๑. เข้�ใจเกี่ยวกับก�รทดลองสุ่มและนำ�ผลที่ได้ - เหตุก�รณ์จ�กก�รทดลองสุ่ม
ไปห�คว�มน่�จะเป็นของเหตุก�รณ์
- คว�มน่�จะเป็น
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มน่�จะเป็น
ไปใช้ในชีวิตจริง
๑. เข้�ใจและใช้หลักก�รบวกและก�รคูณ
ก�รเรียงสับเปลี่ยน และก�รจัดหมู่
ในก�รแก้ปญห�

หลักก�รนับเบื้องต้น
- หลักก�รบวกและก�รคูณ
- ก�รเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของ
แตกต่�งกันทั้งหมด
- ก�รจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่�งกันทั้งหมด

คว�มน่�จะเปน
๒. ห�คว�มน่�จะเป็นและนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับ - ก�รทดลองสุ่มและเหตุก�รณ์
คว�มน่�จะเป็นไปใช้
- คว�มน่�จะเป็นของเหตุก�รณ์
ม.๕

ม.๖
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-

-

-

-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณิตศาสตรเพ��มเติม
คณิตศ�สตร์เพิ่มเติมจัดทำ�ขึ้นสำ�หรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย แผนก�รเรียน
วิทย�ศ�สตร์ ที่จำ�เป็นต้องเรียนเนื้อห�ในส�ระจำ�นวนและพีชคณิต ก�รวัดและเรข�คณิต สถิติและ
คว�มน่�จะเป็น รวมทั้งส�ระแคลคูลัส ให้มีคว�มลุ่มลึกขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญสำ�หรับก�รศึกษ�ต่อ
ในระดับอุดมศึกษ�ในด้�นวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์เพิ่มเติมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นให้มีเนื้อห�ส�ระที่ทัดเทียม
กับน�น�ช�ติ เน้นก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ก�รแก้ปญห� ก�รคิดสร้�งสรรค์
ก�รใช้เทคโนโลยี ก�รสื่อส�รและก�รร่วมมือ รวมทั้งเชื่อมโยงคว�มรู้สู่ก�รนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง
เร�ยนรูอะไรในคณิตศาสตรเพิ่มเติม
ในคณิตศ�สตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ส�ระสำ�คัญ ดังนี้
✧ จำ�นวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศ�สตร์ จำ�นวนจริงและพหุน�ม
จำ�นวนเชิงซ้อน ฟงก์ชัน ฟงก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟงก์ชันลอก�ริทึม ฟงก์ชันตรีโกณมิติ ลำ�ดับและ
อนุกรม เมทริกซ์ และก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับจำ�นวนและพีชคณิตไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ ก�รวัดและเรข�คณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ เรข�คณิตวิเคร�ะห์ เวกเตอร์ในส�มมิติ และ
ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�รวัดและเรข�คณิตไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
✧ สถิ ติ แ ละคว�มน่ � จะเป น เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ก�รนั บเบื้ อ งต้ น คว�มน่ � จะเป็ น
ก�รแจกแจงคว�มน่�จะเป็นเบื้องต้น และนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับสถิติและคว�มน่�จะเป็นในก�รอธิบ�ย
เหตุก�รณ์ต่�ง ๆ และช่วยในก�รตัดสินใจ
✧ แคลคูลสั เรียนรูเ้ กีย่ วกับ ลิมติ และคว�มต่อเนือ่ งของฟงก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟงก์ชนั พีชคณิต
ปริพันธ์ของฟงก์ชันพีชคณิต และก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
สาระคณิตศาสตรเพิ่มเติม
เป�หม�ยของก�รพัฒน�ผูเ้ รียนในคณิตศ�สตร์เพิม่ เติม มี ๒ ลักษณะ คือ เชือ่ มโยงกับม�ตรฐ�น
ก�รเรียนรู้ในคณิตศ�สตร์พื้นฐ�น เพื่อให้เกิดก�รต่อยอดองค์คว�มรู้และเรียนรู้ส�ระนั้นอย่�งลึกซึ้ง
ได้แก่ ส�ระจำ�นวนและพีชคณิต และส�ระสถิติและคว�มน่�จะเป็น และไม่ได้เชื่อมโยงกับม�ตรฐ�น
ก�รเรียนรู้ในคณิตศ�สตร์พื้นฐ�น ได้แก่ ส�ระก�รวัดและเรข�คณิต และส�ระแคลคูลัส
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ส�ระจำ�นวนและพีชคณิต
๑. เข้�ใจคว�มหล�กหล�ยของก�รแสดงจำ�นวน ระบบจำ�นวน ก�รดำ�เนินก�รของจำ�นวน
ผลที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินก�ร สมบัติของก�รดำ�เนินก�ร และนำ�ไปใช้
๒. เข้�ใจและวิเคร�ะห์แบบรูป คว�มสัมพันธ์ ฟงก์ชัน ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
๓. ใช้นพิ จน์ สมก�ร อสมก�รและเมทริกซ์ อธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปญ
 ห�ทีก่ �ำ หนดให้
ส�ระก�รวัดและเรข�คณิต
๑. เข้�ใจเรข�คณิตวิเคร�ะห์ และนำ�ไปใช้
๒. เข้�ใจเวกเตอร์ ก�รดำ�เนินก�รของเวกเตอร์ และนำ�ไปใช้
ส�ระสถิติและคว�มน่�จะเปน
๑. เข้�ใจหลักก�รนับเบื้องต้น คว�มน่�จะเป็น และนำ�ไปใช้
ส�ระแคลคูลัส
๑. เข้�ใจลิมิตและคว�มต่อเนื่องของฟงก์ชัน อนุพันธ์ของฟงก์ชัน และปริพันธ์ของฟงก์ชัน
และนำ�ไปใช้
คุณภาพผูเร�ยน
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย เมื่อเรียนครบทุกผลก�รเรียนรู้ มีคุณภ�พดังนี้
✧ เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับเซต ในก�รสื่อส�รและสื่อคว�มหม�ยท�งคณิตศ�สตร์
✧ เข้ � ใจและใช้ ค ว�มรู ้ เ กี่ ย วกั บ ตรรกศ�สตร์ เ บื้ อ งต้ น ในก�รสื่ อ ส�ร สื่ อ คว�มหม�ย
และอ้�งเหตุผล
✧ เข้�ใจและใช้สมบัติของจำ�นวนจริงและพหุน�ม
✧ เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับฟงก์ชัน ฟงก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟงก์ชันลอก�ริทึม
และฟงก์ชันตรีโกณมิติ
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✧ เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับเรข�คณิตวิเคร�ะห์
✧ เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์
✧ เข้�ใจและใช้สมบัติของจำ�นวนเชิงซ้อน
✧ นำ�คว�มรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในส�มมิติไปใช้
✧ เข้�ใจและใช้หลักก�รนับเบื้องต้น ก�รเรียงสับเปลี่ยน และก�รจัดหมู่ในก�รแก้ปญห�
และนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มน่�จะเป็นไปใช้
✧ นำ�คว�มรู้เกี่ยวกับลำ�ดับและอนุกรมไปใช้
✧ เข้�ใจและใช้คว�มรู้ท�งสถิติในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล นำ�เสนอข้อมูล และแปลคว�มหม�ย
ข้อมูลเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ
✧ ห�คว�มน่�จะเป็นของเหตุก�รณ์ทเี่ กิดจ�กตัวแปรสุม่ ทีม่ กี �รแจกแจงเอกรูป ก�รแจกแจง
ทวิน�ม และก�รแจกแจงปกติ และนำ�ไปใช้
✧ นำ�คว�มรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้
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ผลการเร�ยนรูและสาระการเร�ยนรูเพิ่มเติม
ส�ระจำ�นวนและพีชคณิต
๑. เข้�ใจคว�มหล�กหล�ยของก�รแสดงจำ�นวน ระบบจำ�นวน ก�รดำ�เนินก�รของจำ�นวน
ผลทีเ่ กิดขึน้ จ�กก�รดำ�เนินก�ร สมบัตขิ องก�รดำ�เนินก�ร และนำ�ไปใช้
ชั้น
ม.๔

ผลก�รเรียนรู้
๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับเซต
ในก�รสื่อส�รและสื่อคว�มหม�ย
ท�งคณิตศ�สตร์

๒. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับ
ตรรกศ�สตร์เบื้องต้น ในก�รสื่อส�ร
สื่อคว�มหม�ย และอ้�งเหตุผล
๓. เข้�ใจจำ�นวนจริงและใช้สมบัติ
ของจำ�นวนจริงในก�รแก้ปญห�

ม.๕

๑. เข้�ใจจำ�นวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติ
ของจำ�นวนเชิงซ้อนในก�รแก้ปญห�
๒. ห�ร�กที่ n ของจำ�นวนเชิงซ้อน เมื่อ n
เป็นจำ�นวนนับที่ม�กกว่� ๑

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม
เซต
- คว�มรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐ�น
เกี่ยวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต
ตรรกศ�สตร์
- ประพจน์และตัวเชื่อม
- ประโยคที่มีตัวบ่งปริม�ณตัวเดียว
- ก�รอ้�งเหตุผล
จำ�นวนจริงและพหุน�ม
- จำ�นวนจริงและสมบัติของจำ�นวนจริง
- ค่�สัมบูรณ์ของจำ�นวนจริงและสมบัติ
ของค่�สัมบูรณ์ของจำ�นวนจริง
- จำ�นวนจริงในรูปกรณฑ์ และจำ�นวนจริง
ในรูปเลขยกกำ�ลัง
จำ�นวนเชิงซ้อน
- จำ�นวนเชิงซ้อนและสมบัติของ
จำ�นวนเชิงซ้อน
- จำ�นวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
- ร�กที่ n ของจำ�นวนเชิงซ้อน เมื่อ n
เป็นจำ�นวนนับที่ม�กกว่� ๑

ม.๖
-
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๒. เข้�ใจและวิเคร�ะห์แบบรูป คว�มสัมพันธ์ ฟงก์ชัน ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
ชั้น
ม.๔

ผลก�รเรียนรู้
๑. ห�ผลลัพธ์ของก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ
ก�รห�รฟงก์ชัน ห�ฟงก์ชันประกอบ
และฟงก์ชันผกผัน
๒. ใช้สมบัติของฟงก์ชันในก�รแก้ปญห�

๓. เข้�ใจลักษณะกร�ฟของฟงก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟงก์ชันลอก�ริทึม
และนำ�ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
ม.๕

ม.๖

๑. เข้�ใจฟงก์ชันตรีโกณมิติและ
ลักษณะกร�ฟของฟงก์ชันตรีโกณมิติ
และนำ�ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
๑. ระบุได้ว่�ลำ�ดับที่กำ�หนดให้เป็นลำ�ดับ
ลู่เข้�หรือลู่ออก
๒. ห�ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
เลขคณิตและอนุกรมเรข�คณิต
๓. ห�ผลบวกอนุกรมอนันต์
๔. เข้�ใจและนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับลำ�ดับ
และอนุกรมไปใช้

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม
ฟงก์ชัน
- ก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ ก�รห�รฟงก์ชัน
- ฟงก์ชันประกอบ
- ฟงก์ชันผกผัน
ฟงก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟงก์ชันลอก�ริทึม
- ฟงก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- ฟงก์ชันลอก�ริทึม
ฟงก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟงก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟงก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
ลำ�ดับและอนุกรม
- ลำ�ดับจำ�กัดและลำ�ดับอนันต์
- ลำ�ดับเลขคณิตและลำ�ดับเรข�คณิต
- ลิมิตของลำ�ดับอนันต์
- อนุกรมจำ�กัดและอนุกรมอนันต์
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรข�คณิต
- ผลบวกอนุกรมอนันต์
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับลำ�ดับและอนุกรม
ไปใช้ในก�รแก้ปญห�มูลค่�ของเงิน
และค่�ร�ยงวด
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๓. ใช้ นิ พ จน์ สมก�ร อสมก�รและเมทริ ก ซ์ อธิ บ �ยคว�มสั ม พั น ธ์ หรื อ ช่ ว ยแก้ ป  ญ ห�
ที่กำ�หนดให้
ชั้น
ม.๔

ผลก�รเรียนรู้
๑. แก้สมก�รและอสมก�รพหุน�ม
ตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และนำ�ไปใช้
ในก�รแก้ปญห�
๒. แก้สมก�รและอสมก�รเศษส่วนของ
พหุน�มตัวแปรเดียว และนำ�ไปใช้
ในก�รแก้ปญห�
๓. แก้สมก�รและอสมก�รค่�สัมบูรณ์
ของพหุน�มตัวแปรเดียว และนำ�ไปใช้
ในก�รแก้ปญห�

๔. แก้สมก�รเอกซ์โพเนนเชียลและสมก�ร
ลอก�ริทึม และนำ�ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
ม.๕

๑. แก้สมก�รตรีโกณมิติ และนำ�ไปใช้
ในก�รแก้ปญห�
๒. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์
ในก�รแก้ปญห�
๓. เข้�ใจคว�มหม�ย ห�ผลลัพธ์ของ
ก�รบวกเมทริกซ์ ก�รคูณเมทริกซ์กับ
จำ�นวนจริง ก�รคูณระหว่�งเมทริกซ์
และห�เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
ห�ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n
เมื่อ n เป็นจำ�นวนนับที่ไม่เกินส�ม
๔. ห�เมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ ๒ x ๒
๕. แก้ระบบสมก�รเชิงเส้นโดยใช้
เมทริกซ์ผกผันและก�รดำ�เนินก�รต�มแถว

40

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม
จำ�นวนจริงและพหุน�ม
- ตัวประกอบของพหุน�ม
- สมก�รและอสมก�รพหุน�ม
- สมก�รและอสมก�รเศษส่วนของพหุน�ม
- สมก�รและอสมก�รค่�สัมบูรณ์ของพหุน�ม

ฟงก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟงก์ชันลอก�ริทึม
- สมก�รเอกซ์โพเนนเชียลและสมก�ร
ลอก�ริทึม
ฟงก์ชันตรีโกณมิติ
- เอกลักษณ์และสมก�รตรีโกณมิติ
- กฎของโคไซน์และกฎของไซน์

เมทริกซ์
- เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน
- ก�รบวกเมทริกซ์ ก�รคูณเมทริกซ์กับ
จำ�นวนจริง ก�รคูณระหว่�งเมทริกซ์
- ดีเทอร์มิแนนต์
- เมทริกซ์ผกผัน
- ก�รแก้ระบบสมก�รเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น
ม.๕ (ต่อ)

ม.๖

ผลก�รเรียนรู้
๖. แก้สมก�รพหุน�มตัวแปรเดียว ดีกรี
ไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำ�นวนเต็ม
และนำ�ไปใช้ในก�รแก้ปญห�

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม
จำ�นวนเชิงซ้อน
- สมก�รพหุน�มตัวแปรเดียว

-

-

ส�ระก�รวัดและเรข�คณิต
๑. เข้�ใจเรข�คณิตวิเคร�ะห์ และนำ�ไปใช้
ชั้น
ม.๔

ม.๕

ม.๖

ผลก�รเรียนรู้
๑. เข้�ใจและใช้คว�มรู้เกี่ยวกับ
เรข�คณิตวิเคร�ะห์ในก�รแก้ปญห�

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม
เรข�คณิตวิเคร�ะห์
- จุดและเส้นตรง
- วงกลม
- พ�ร�โบล�
- วงรี
- ไฮเพอร์โบล�

-

-

-

-
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒. เข้�ใจเวกเตอร์ ก�รดำ�เนินก�รของเวกเตอร์ และนำ�ไปใช้
ชั้น
ม.๔

ม.๕

ม.๖
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ผลก�รเรียนรู้

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

-

-

๑. ห�ผลลัพธ์ของก�รบวก ก�รลบเวกเตอร์
ก�รคูณเวกเตอร์ด้วยสเกล�ร์ ห�ผลคูณ
เชิงสเกล�ร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์
๒. นำ�คว�มรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในส�มมิติ
ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
-

เวกเตอร์ในส�มมิติ
- เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์
- ก�รบวก ก�รลบเวกเตอร์ ก�รคูณเวกเตอร์
ด้วยสเกล�ร์
- ผลคูณเชิงสเกล�ร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์

-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระสถิติและคว�มน่�จะเปน
๑. เข้�ใจหลักก�รนับเบื้องต้น คว�มน่�จะเปน และนำ�ไปใช้
ชั้น
ม.๔

ม.๕

ผลก�รเรียนรู้

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

-

-

๑. เข้�ใจและใช้หลักก�รบวกและก�รคูณ
ก�รเรียงสับเปลี่ยน และก�รจัดหมู่
ในก�รแก้ปญห�

หลักก�รนับเบื้องต้น
- หลักก�รบวกและก�รคูณ
- ก�รเรียงสับเปลี่ยน
o ก�รเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
o ก�รเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
กรณีที่สิ่งของแตกต่�งกันทั้งหมด
- ก�รจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่�งกันทั้งหมด
- ทฤษฎีบททวิน�ม

คว�มน่�จะเปน
๒. ห�คว�มน่�จะเป็นและนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับ - ก�รทดลองสุ่มและเหตุก�รณ์
คว�มน่�จะเป็นไปใช้
- คว�มน่�จะเป็นของเหตุก�รณ์
ม.๖

ก�รแจกแจงคว�มน่�จะเปนเบื้องต้น
๑. ห�คว�มน่�จะเป็นของเหตุก�รณ์ที่เกิดจ�ก - ก�รแจกแจงเอกรูป
ตัวแปรสุ่มที่มีก�รแจกแจงเอกรูป
- ก�รแจกแจงทวิน�ม
ก�รแจกแจงทวิน�ม และก�รแจกแจงปกติ - ก�รแจกแจงปกติ
และนำ�ไปใช้ในก�รแก้ปญห�
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส�ระแคลคูลัส
๑. เข้�ใจลิมิตและคว�มต่อเนื่องของฟงก์ชัน อนุพันธ์ของฟงก์ชัน และปริพันธ์ของฟงก์ชัน และ
นำ�ไปใช้
ชั้น
ม.๔

ม.๕

ม.๖
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ผลก�รเรียนรู้

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

-

-

-

-

แคลคูลัสเบื้องต้น
๑. ตรวจสอบคว�มต่อเนื่องของฟงก์ชัน
- ลิมิตและคว�มต่อเนื่องของฟงก์ชัน
ที่กำ�หนดให้
- อนุพันธ์ของฟงก์ชันพีชคณิต
๒. ห�อนุพันธ์ของฟงก์ชันพีชคณิตที่กำ�หนดให้ - ปริพันธ์ของฟงก์ชันพีชคณิต
และนำ�ไปใช้แก้ปญห�
๓. ห�ปริพันธ์ไม่จำ�กัดเขตและจำ�กัดเขตของ
ฟงก์ชันพีชคณิตที่กำ�หนดให้ และนำ�ไปใช้
แก้ปญห�

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

อภิธานศัพท
ก�รแจกแจงของคว�มน่�จะเปน (probability distribution)
ก�รอธิบ�ยลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยก�รแสดงค่�ที่เป็นไปได้ และคว�มน่�จะเป็นของ
ก�รเกิดค่�ต่�ง ๆ ของตัวแปรสุ่มนั้น
ก�รประม�ณ (approximation)
ก�รประม�ณเป็นก�รห�ค่�ซึ่งไม่ใช่ค่�ที่แท้จริง แต่เป็นก�รห�ค่�ที่มีคว�มละเอียดเพียงพอ
ที่จะนำ�ไปใช้ เช่น ประม�ณ ๒๕.๒๐ เป็น ๒๕ หรือประม�ณ ๑๗๘ เป็น ๑๘๐ หรือประม�ณ ๑๘.๔๕
เป็น ๒๐ เพื่อสะดวกในก�รคำ�นวณ ค่�ที่ได้จ�กก�รประม�ณ เรียกว่� ค่�ประม�ณ
ก�รประม�ณค่� (estimation)
ก�รประม�ณค่�เป็นก�รคำ�นวณห�ผลลัพธ์โดยประม�ณ ด้วยก�รประม�ณแต่ละจำ�นวน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นแล้ ว จึ ง นำ � ม�คำ � นวณห�ผลลั พ ธ์ ก�รประม�ณแต่ ล ะจำ � นวนที่ จ ะนำ � ม�คำ � นวณ
อ�จใช้หลักก�รปดเศษหรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคว�มเหม�ะสมในแต่ละสถ�นก�รณ์
ก�รแปลงท�งเรข�คณิต (geometric transformation)
ก�รแปลงท�งเรข�คณิตในที่นี้เน้นทั้งก�รแปลงที่ทำ�ให้ได้ภ�พที่เกิดจ�กก�รแปลงมีขน�ด
และรู ป ร่ � งเหมื อ นกั บ รู ป ต้ น แบบ ซึ่ ง เป็ น ผลจ�กก�รเลื่ อ นขน�น (translation) ก�รสะท้ อ น
(reﬂection) และก�รหมุน (rotation) รวมทั้งก�รแปลงที่ทำ�ให้ได้ภ�พที่เกิดจ�กก�รแปลงมีรูปร่�ง
คล้�ยกับรูปต้นแบบ แต่มีขน�ดแตกต่�งจ�กรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รย่อ/ขย�ย (dilation)
ก�รสืบเส�ะ ก�รสำ�รวจ และก�รสร้�งข้อคว�มค�ดก�รณ์เกี่ยวกับสมบัติท�งเรข�คณิต
ก�รสืบเส�ะ ก�รสำ�รวจ และก�รสร้�งข้อคว�มค�ดก�รณ์เป็นกระบวนก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสร้�งองค์คว�มรู้ขึ้นม�ด้วยตนเอง ในที่นี้ใช้สมบัติท�งเรข�คณิตเป็นสื่อในก�รเรียนรู้
ผู้สอนควรกำ�หนดกิจกรรมท�งเรข�คณิตที่ผู้เรียนส�ม�รถใช้คว�มรู้พื้นฐ�นเดิมที่เคยเรียนม�เป็นฐ�น
ในก�รต่อยอดคว�มรู้ ด้วยก�รสืบเส�ะ สำ�รวจ สังเกตห�แบบรูป และสร้�งข้อคว�มค�ดก�รณ์
ที่อ�จเป็นไปได้ อย่�งไรก็ต�มผู้สอนต้องให้ผู้เรียนตรวจสอบว่�ข้อคว�มค�ดก�รณ์นั้นถูกต้องหรือไม่
โดยอ�จค้นคว้�ห�คว�มรู้เพิ่มเติมว่�ข้อคว�มค�ดก�รณ์นั้นสอดคล้องกับสมบัติท�งเรข�คณิตหรือ
ทฤษฎีบทท�งเรข�คณิตใดหรือไม่ ในก�รประเมินผลส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กก�รทำ�กิจกรรมของผูเ้ รียน
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ก�รแสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห�
ก�รแสดงวิธีห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห� เป็นก�รแสดงแนวคิด วิธีก�ร หรือขั้นตอนของ
ก�รห�คำ�ตอบของโจทย์ปญห� โดยอ�จใช้ก�รว�ดภ�พประกอบ เขียนเป็นข้อคว�มด้วยภ�ษ�ง่�ย ๆ
หรืออ�จเขียนแสดงวิธีทำ�อย่�งเป็นขั้นตอน
ก�รห�ผลลัพธ์ของก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
ก�รห�ผลลัพธ์ของก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคนเป็นก�รห�คำ�ตอบของโจทย์ก�รบวก ลบ คูณ
ห�รที่มีเครื่องหม�ย + - × ÷ ม�กกว่�หนึ่งเครื่องหม�ยที่แตกต่�งกัน เช่น
(๔ + ๗) – ๓ =
(๑๘ ÷ ๒) + ๙ =
(๔ × ๒๕) – (๓ × ๒๐) =
ตัวอย่�งต่อไปนี้ ไม่เปนโจทย์ก�รบวก ลบ คูณ ห�รระคน
(๔ + ๗) + ๓ = เป็นโจทย์ก�รบวก ๒ ขั้นตอน
(๔ × ๑๕) × (๕ × ๒๐) = เป็นโจทย์ก�รคูณ ๓ ขั้นตอน
ก�รให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
ก�รให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นก�รใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสมบัติต่�ง ๆ
ของรูปเรข�คณิตและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรูปเรข�คณิต ม�ให้เหตุผล หรืออธิบ�ยปร�กฏก�รณ์
หรือแก้ปญห�ท�งเรข�คณิต
ข้อมูล (data)
ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่�เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จ�กก�ร
เก็บรวบรวม อ�จเป็นได้ทั้งข้อคว�มและตัวเลข
คว�มรู้สึกเชิงจำ�นวน (number sense)
คว�มรู้สึก เชิงจำ�นวนเป็นส�มัญ สำ � นึ ก และคว�มเข้ � ใจเกี่ ย วกั บจำ � นวนที่ อ �จพิ จ�รณ�
ในด้�นต่�ง ๆ เช่น
• เข้�ใจคว�มหม�ยของจำ�นวนที่ใช้บอกปริม�ณ (เช่น ดินสอ ๕ แท่ง) และใช้บอกอันดับที่
(เช่น เต้วิ่งเข้�เส้นชัยเป็นคนที่ ๕)
• เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ที่หล�กหล�ยของจำ�นวนใด ๆ กับจำ�นวนอื่น ๆ เช่น ๘ ม�กกว่� ๗
อยู่ ๑ แต่น้อยกว่� ๑๐ อยู่ ๒
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

•

เข้�ใจเกี่ยวกับขน�ดหรือค่�ของจำ�นวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนอื่น เช่น ๘
มีค่�ใกล้เคียงกับ ๔ แต่ ๘ มีค่�น้อยกว่� ๑๐๐ ม�ก
• เข้�ใจผลทีเ่ กิดขึน้ จ�กก�รดำ�เนินก�รของจำ�นวน เช่น ผลบวกของ ๖๕ + ๔๒ ควรม�กกว่�
๑๐๐ เพร�ะว่� ๖๕ > ๖๐ ๔๒ > ๔๐ และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐
• ใช้เกณฑ์จ�กประสบก�รณ์ในก�รเทียบเคียงเพือ่ พิจ�รณ�คว�มสมเหตุสมผลของจำ�นวน
เช่น ก�รร�ยง�นว่� ผู้เรียนชั้นประถมศึกษ�ปที่ ๑ คนหนึ่งสูง ๒๕๐ เซนติเมตรนั้นไม่น่�จะเป็นไปได้
คว�มสัมพันธ์แบบส่วนย่อย - ส่วนรวม (part - whole relationship)
คว�มสัมพันธ์แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของจำ�นวน เป็นก�รเขียนแสดงจำ�นวนในรูปของ
จำ�นวน ๒ จำ�นวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจำ�นวนเหล่�นั้นเท่�กับจำ�นวนเดิม เช่น ๘ อ�จเขียนเป็น
๒ กับ ๖ หรือ ๓ กับ ๕ หรือ ๐ กับ ๘ หรือ ๑ กับ ๒ กับ ๕ ซึ่งอ�จเขียนแสดงคว�มสัมพันธ์ได้ดังนี้
๘

๘
๘

๒

๖

๓

๑

๐
๕

๘
๘

๒
๕

จำ�นวน (number)
จำ�นวนเป็นคำ�ที่ไม่มีคำ�จำ�กัดคว�ม (คำ�อนิย�ม) จำ�นวนแสดงถึงปริม�ณของสิ่งต่�ง ๆ
จำ�นวนมีหล�ยชนิด เช่น จำ�นวนนับ จำ�นวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม
จำ�นวนที่ห�ยไปหรือรูปที่ห�ยไป
จำ�นวนที่ห�ยไปหรือรูปที่ห�ยไปเป็นจำ�นวนหรือรูปที่เมื่อนำ�ม�เติมส่วนที่ว่�งในแบบรูป
แล้วทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ในแบบรูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
เช่น
๑๓๕๗๙ ..........
จำ�นวนที่ห�ยไปคือ ๑๑
..........
รูปที่ห�ยไปคือ
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ตัวไม่ทร�บค่�
ตั ว ไม่ ท ร�บค่ � เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใช้ แ ทนจำ � นวนที่ ยั ง ไม่ ท ร�บค่ � ในประโยคสั ญ ลั ก ษณ์
ซึ่งตัวไม่ทร�บค่�จะอยู่ส่วนใดของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ ในระดับประถมศึกษ� ก�รห�ค่�ของตัว
ไม่ทร�บค่�อ�จห�ได้โดยใช้คว�มสัมพันธ์ของก�รบวกและก�รลบ หรือก�รคูณและก�รห�ร เช่น
+ ๓๓๓ = ๙๙๙
๑๘ × ก = ๕๔
๑๒๐ = A ÷ ๙
๗๘๙ - ๑๕๖ =
ตัวเลข (numeral)
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจำ�นวน
ตัวอย่�ง
เขียนตัวเลข แสดงจำ�นวนมังคุดได้หล�ยแบบ เช่น
ตัวเลขไทย : ๗
ตัวเลขฮินดูอ�รบิก : 7
ตัวเลขโรมัน : VII
ตัวเลขทั้งหมดแสดงจำ�นวนเดียวกัน แม้ว่�สัญลักษณ์ที่ใช้จะแตกต่�งกัน
ต�ร�งท�งเดียว (one - way table)
ต�ร�งท�งเดียวเป็นต�ร�งทีม่ กี �รจำ�แนกร�ยก�รต�มหัวเรือ่ งเพียงลักษณะเดียวเท่�นัน้ เช่น
จำ�นวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำ�แนกต�มชั้นป
จำ�นวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำ�แนกต�มชั้นป
ชั้น
ประถมศึกษ�ปที่ ๑
ประถมศึกษ�ปที่ ๒
ประถมศึกษ�ปที่ ๓
ประถมศึกษ�ปที่ ๔
ประถมศึกษ�ปที่ ๕
ประถมศึกษ�ปที่ ๖
รวม
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จำ�นวน (คน)
๖๕
๗๐
๖๙
๖๒
๗๒
๖๐
๓๙๘
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ต�ร�งสองท�ง (two - way table)
ต�ร�งสองท�งเป็นต�ร�งทีม่ กี �รจำ�แนกร�ยก�รต�มหัวเรือ่ งสองลักษณะ เช่น จำ�นวนนักเรียน
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำ�แนกต�มชั้นป และเพศ
จำ�นวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำ�แนกต�มชั้นป และเพศ
เพศ

ชั้น
ประถมศึกษ�ปที่ ๑
ประถมศึกษ�ปที่ ๒
ประถมศึกษ�ปที่ ๓
ประถมศึกษ�ปที่ ๔
ประถมศึกษ�ปที่ ๕
ประถมศึกษ�ปที่ ๖
รวม

ช�ย (คน)
๓๘
๓๓
๓๒
๒๘
๓๒
๒๕
๑๘๘

หญิง (คน)
๒๗
๓๗
๓๗
๓๔
๔๐
๓๕
๒๑๐

รวม (คน)
๖๕
๗๐
๖๙
๖๒
๗๒
๖๐
๓๙๘

แถวลำ�ดับ (array)
แถวลำ�ดับเป็นก�รจัดเรียงจำ�นวนหรือสิ่งต่�ง ๆ ในรูปแถวและสดมภ์ อ�จใช้แถวลำ�ดับ
เพื่ออธิบ�ยเกี่ยวกับก�รคูณและก�รห�ร เช่น

ก�รคูณ
๒ × ๕ = ๑๐
๕ × ๒ = ๑๐

ก�รห�ร
๑๐ ÷ ๒ = ๕
๑๐ ÷ ๕ = ๒
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ทศนิยมซำ้�
ทศนิยมซำ้�เป็นจำ�นวนที่มีตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมซำ้�กันไปเรื่อย ๆ
ไม่มีที่สิ้นสุด เช่น ๐.๓๓๓๓… ๐.๔๑๖๖๖... ๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘... ๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓…
สำ�หรับทศนิยม เช่น ๐.๒๕ ถือว่�เป็นทศนิยมซำ้�เช่นเดียวกัน เรียกว่� ทศนิยมซำ้�ศูนย์
เพร�ะ ๐.๒๕ = ๐.๒๕๐๐๐... ในก�รเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซำ้� อ�จเขียนได้โดยก�รเติม •
ไว้เหนือตัวเลขที่ซำ้�กัน เช่น
๐.๓๓๓๓…
เขียนเป็น ๐.๓
อ่�นว่� ศูนย์จุดส�ม ส�มซำ้�
๐.๔๑๖๖๖...
เขียนเป็น ๐.๔๑๖ อ่�นว่� ศูนย์จุดสี่หนึ่งหก หกซำ้�
หรือเติม • ไว้เหนือกลุ่มตัวเลขที่ซำ้�กัน ในตำ�แหน่งแรกและตำ�แหน่งสุดท้�ย เช่น
๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘... เขียนเป็น ๒๓.๐๒๑๘ อ่�นว่� ยี่สิบส�มจุดศูนย์สองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซำ้�
๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓… เขียนเป็น ๐.๒๔๓ อ่�นว่� ศูนย์จุดสองสี่ส�ม สองสี่ส�มซำ้�
ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์
ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์เป็นคว�มส�ม�รถที่จะนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้
ในก�รเรียนรู้สิ่งต่�ง ๆ เพื่อให้ได้ม�ซึ่งคว�มรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ก�รแก้ปญห�
ก�รแก้ปญห� เป็นกระบวนก�รที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝกฝน และพัฒน�ให้เกิดทักษะขึ้น
ในตนเอง เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวท�งในก�รคิดที่หล�กหล�ย รู้จักประยุกต์
และปรับเปลี่ยนวิธีก�รแก้ปญห�ให้เหม�ะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนก�รแก้ปญห�
มี นิ สั ย กระตื อ รื อ ร้ น ไม่ ย ่ อ ท้ อ รวมถึ ง มี ค ว�มมั่ น ใจในก�รแก้ ป  ญ ห�ที่ เ ผชิ ญ อยู ่ ทั้ ง ภ�ยในและ
ภ�ยนอกห้องเรียน นอกจ�กนี้ ก�รแก้ปญ
 ห�ยังเป็นทักษะพืน้ ฐ�นทีผ่ เู้ รียนส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวติ จริงได้
ก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รแก้ปญห�อย่�งมีประสิทธิผล ควรใช้สถ�นก�รณ์หรือ
ปญห�ท�งคณิตศ�สตร์ที่กระตุ้น ดึงดูดคว�มสนใจ ส่งเสริมให้มีก�รประยุกต์คว�มรู้ท�งคณิตศ�สตร์
ขั้นตอน/กระบวนก�รแก้ปญห� และยุทธวิธีแก้ปญห�ที่หล�กหล�ย
ก�รสื่อส�รและก�รสื่อคว�มหม�ยท�งคณิตศ�สตร์
ก�รสือ่ ส�ร เป็นวิธกี �รแลกเปลีย่ นคว�มคิดและสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งบุคคล ผ่�นช่องท�ง
ก�รสื่อส�รต่�ง ๆ ได้แก่ ก�รฟง ก�รพูด ก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รสังเกต และก�รแสดงท่�ท�ง
ก�รสือ่ คว�มหม�ยท�งคณิตศ�สตร์เป็นกระบวนก�รสือ่ ส�รทีน่ อกจ�กนำ�เสนอผ่�นช่องท�ง
ก�รสื่อส�ร ก�รฟง ก�รพูด ก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รสังเกตและก�รแสดงท่�ท�งต�มปกติแล้ว ยังเป็น
ก�รสื่อส�รที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีก�รใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ต�ร�ง กร�ฟ สมก�ร อสมก�ร ฟงก์ชัน
หรือแบบจำ�ลอง เป็นต้น ม�ช่วยในก�รสื่อคว�มหม�ยด้วย
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ก�รสื่ อ ส�รและก�รสื่ อ คว�มหม�ยท�งคณิ ต ศ�สตร์ เป็ น ทั ก ษะและกระบวนก�ร
ท�งคณิตศ�สตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ แนวคิดท�งคณิตศ�สตร์
หรือกระบวนก�รคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่�งถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภ�พ ก�รที่ผู้เรียน
มีสว่ นร่วมในก�รอภิปร�ยหรือก�รเขียนเพือ่ แลกเปลีย่ นคว�มรูแ้ ละคว�มคิดเห็นถ่�ยทอดประสบก�รณ์
ซึง่ กันและกัน ยอมรับฟงคว�มคิดเห็นของผูอ้ นื่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูค้ ณิตศ�สตร์ได้อย่�งมีคว�มหม�ย
เข้�ใจได้อย่�งกว้�งขว�งลึกซึ้งและจดจำ�ได้น�นม�กขึ้น
ก�รเชื่อมโยง
ก�รเชื่อมโยงท�งคณิตศ�สตร์ เป็นกระบวนก�รที่ต้องอ�ศัยก�รคิด วิเคร�ะห์ และคว�มคิด
ริเริ่มสร้�งสรรค์ ในก�รนำ�คว�มรู้ เนื้อห� และหลักก�รท�งคณิตศ�สตร์ ม�สร้�งคว�มสัมพันธ์
อย่�งเป็นเหตุเป็นผลระหว่�งคว�มรู้และทักษะและกระบวนก�รที่มีในเนื้อห�คณิตศ�สตร์กับง�น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ปญห�และก�รเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น
ก�รเชื่อมโยงคว�มรู้ต่�ง ๆ ท�งคณิตศ�สตร์ เป็นก�รนำ�คว�มรู้และทักษะและกระบวนก�ร
ต่�ง ๆ ท�งคณิตศ�สตร์ไปสัมพันธ์กันอย่�งเป็นเหตุเป็นผล ทำ�ให้ส�ม�รถแก้ปญห�ได้หล�กหล�ยวิธี
และกะทัดรัดขึ้น ทำ�ให้ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์มีคว�มหม�ยสำ�หรับผู้เรียนม�กยิ่งขึ้น
ก�รเชื่อมโยงคณิตศ�สตร์กับศ�สตร์อื่น ๆ เป็นก�รนำ�คว�มรู้ ทักษะและกระบวนก�รต่�ง ๆ
ท�งคณิตศ�สตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่�งเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อห�และคว�มรู้ของศ�สตร์อื่น ๆ เช่น
วิทย�ศ�สตร์ ด�ร�ศ�สตร์ พันธุกรรมศ�สตร์ จิตวิทย� และเศรษฐศ�สตร์ เป็นต้น ทำ�ให้ก�รเรียน
คณิตศ�สตร์น่�สนใจ มีคว�มหม�ย และผู้เรียนมองเห็นคว�มสำ�คัญของก�รเรียนคณิตศ�สตร์
ก�รที่ผู้เรียนเห็นก�รเชื่อมโยงท�งคณิตศ�สตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคว�มสัมพันธ์
ของเนื้อห�ต่�ง ๆ ในคณิตศ�สตร์ และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งแนวคิดท�งคณิตศ�สตร์กับศ�สตร์อื่น ๆ
ทำ�ให้ผู้เรียนเข้�ใจเนื้อห�ท�งคณิตศ�สตร์ได้ลึกซึ้งและมีคว�มคงทนในก�รเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้
ผู้เรียนเห็นว่�คณิตศ�สตร์มีคุณค่� น่�สนใจ และส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
ก�รให้เหตุผล
ก�รให้เหตุผล เป็นกระบวนก�รคิดท�งคณิตศ�สตร์ที่ต้องอ�ศัยก�รคิดวิเคร�ะห์และ
คว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ ในก�รรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อคว�ม แนวคิด สถ�นก�รณ์ท�งคณิตศ�สตร์
ต่�ง ๆ แจกแจงคว�มสัมพันธ์ หรือก�รเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถ�นก�รณ์ใหม่
ก�รให้ เ หตุ ผ ลเป็ น ทั ก ษะและกระบวนก�รที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นรู ้ จั ก คิ ด อย่ � งมี เ หตุ ผ ล
คิดอย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์ปญห�และสถ�นก�รณ์ได้อย่�งถี่ถ้วนรอบคอบ ส�ม�รถ
ค�ดก�รณ์ ว�งแผน ตัดสินใจ และแก้ปญห�ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม ก�รคิดอย่�งมีเหตุผล
เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ผู้เรียนจะนำ�ไปใช้พัฒน�ตนเองในก�รเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต
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ก�รคิดสร้�งสรรค์
ก�รคิดสร้�งสรรค์ เป็นกระบวนก�รคิดที่อ�ศัยคว�มรู้พื้นฐ�น จินตน�ก�รและวิจ�รณญ�ณ
ในก�รพัฒน�หรือคิดค้นองค์คว�มรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่�และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม คว�มคิดสร้�งสรรค์มีหล�ยระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐ�นที่สูงกว่�คว�มคิดพื้น ๆ เพียงเล็กน้อย
ไปจนกระทั่งเป็นคว�มคิดที่อยู่ในระดับสูงม�ก
ก�รพั ฒ น�คว�มคิ ด สร้ � งสรรค์ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นมี แ นวท�งก�รคิ ด ที่ ห ล�กหล�ย
มีกระบวนก�รคิด จินตน�ก�รในก�รประยุกต์ที่จะนำ�ไปสู่ก�รคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และ
มีคุณค่�ที่คนส่วนใหญ่ค�ดคิดไม่ถึงหรือมองข้�ม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้น
ไม่ย่อท้อ อย�กรู้อย�กเห็น อย�กค้นคว้�และทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
แบบรูป (pattern)
แบบรูปเป็นคว�มสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำ�คัญร่วมกันของชุดของจำ�นวน รูปเรข�คณิต
หรืออื่น ๆ
ตัวอย่�ง
(๑) ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑
1 1 1 1 1 1 1 1 1
(๒) 2 4 8 2 4 8 2 4 8
(๓)
รูปเรข�คณิต (geometric ﬁgure)
รูปเรข�คณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระน�บ ฯลฯ อย่�งน้อยหนึ่งอย่�ง
• ตัวอย่�งของรูปเรข�คณิตหนึ่งมิติ เช่น เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี
• ตัวอย่�งของรูปเรข�คณิตสองมิติ เช่น วงกลม รูปส�มเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
• ตัวอย่�งของรูปเรข�คณิตส�มมิติ เช่น ทรงกลม ลูกบ�ศก์ ปริซึม พีระมิด
เลขโดด (digit)
เลขโดดเป็นสัญลักษณ์พื้นฐ�นที่ใช้เขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน จำ�นวนที่นิยมใช้ในปจจุบัน
เป็นระบบฐ�นสิบ ในก�รเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนใด ๆ ในระบบฐ�นสิบ ใช้เลขโดดสิบตัว
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิก ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขไทย ได้แก่ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙
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สันตรง (straightedge)
สันตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใช้เขียนส่วนของ
เส้นตรงและรังสี ปกติบนสันตรงจะไม่มีขีดสเกลสำ�หรับก�รวัดระยะกำ�กับไว้ อย่�งไรก็ต�มในก�รเรียน
ก�รสอนอนุโลมให้ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่�ไม่มีขีดสเกลสำ�หรับก�รวัดระยะกำ�กับ
หน่วยเดี่ยว (single unit) และหน่วยผสม (compound unit)
ก�รบอกปริม�ณที่ได้จ�กก�รวัดอ�จใช้หน่วยเดี่ยว เช่น ส้มหนัก ๑๒ กิโลกรัม หรือ
ใช้หน่วยผสม เช่น ปล�หนัก ๑ กิโลกรัม ๒๐๐ กรัม
หน่วยม�ตรฐ�น (standard unit)
หน่วยม�ตรฐ�นเป็นหน่วยก�รวัดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร
เป็นหน่วยม�ตรฐ�นของก�รวัดคว�มย�ว กิโลกรัม กรัม มิลลิกรัมเป็นหน่วยม�ตรฐ�นของก�รวัดนำ�้ หนัก
อัตร�ส่วน (ratio)
อั ต ร�ส่ ว นเป็ น คว�มสั ม พั น ธ์ ที่ แ สดงก�รเปรี ย บเที ย บปริ ม �ณสองปริ ม �ณซึ่ ง อ�จมี
หน่วยเดียวกันหรือต่�งกันก็ได้ อัตร�ส่วนของปริม�ณ a ต่อ ปริม�ณ b เขียนแทนด้วย a : b
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษ�
น�งพรพรรณ ไวทย�งกูร
รองศ�สตร�จ�รย์สัญญ� มิตรเอม

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
รองผูอ้ �ำ นวยก�รสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

คณะทำ�ง�นยกร่�ง
๑. น�งส�วป�นทอง กุลน�ถศิริ
๒. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ลัดด�วัลย์ เพ็ญสุภ�
๓. น�งสุวรรณ� คล้�ยกระแส
๔. น�ยคณิต เพ็ชรปญญ�
๕. น�งส�วจินตน� อ�รยะรังสฤษฎิ์
๖. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ลินท์ อิทธิรส
๗. น�ยสุเทพ กิตติพิทักษ์
๘. น�งอำ�ภ� บุญคำ�ม�
๙. น�งณัตตย� มังคล�สิริ
๑๐. น�งนวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ�
๑๑. น�งส�วเบญจม�ศ เหล่�ขวัญสถิตย์
๑๒. น�งส�วภัทรวดี ห�ดแก้ว
๑๓. น�ยภีมวัจน์ ธรรมใจ
๑๔. น�งเหมือนฝน เย�ว์วิวัฒน์
๑๕. น�งส�วอุษณีย์ วงศ์อ�ม�ตย์
๑๖. น�งส�วปฐม�ภรณ์ อวชัย
๑๗. น�ยพัฒนชัย รวิวรรณ
๑๘. น�งส�วพิล�ลักษณ์ ทองทิพย์
๑๙. น�งส�วจันทร์นภ� อุตตะมะ
๒๐. น�งส�วดนิต� ชื่นอ�รมณ์
๒๑. น�งส�วภิญญด� กลับแก้ว
๒๒. น�ยรณชัย ป�นะโปย
๒๓. น�งส�ววรน�รถ อยู่สุข
๒๔. น�งส�วศศิวรรณ เมลืองนนท์
๒๕. น�งส�วสิริวรรณ จันทร์กูล
๒๖. น�งสุธ�รส นิลรอด
๒๗. น�ยอลงกต ใหม่ด้วง
๒๘. น�งส�วอัมริส� จันทนะศิริ
๒๙. น�งส�วพุดเตย ต�ฬวัฒน์

ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.
ส�ข�วิจัยและประเมินม�ตรฐ�น สสวท.
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คณะผู้ร่วมประชุมพิจ�รณ�ร่�ง
๑. รองศ�สตร�จ�รย์วิช�ญ ลิ่วกีรติยุตกุล
๒. รองศ�สตร�จ�รย์อัมพร ม้�คนอง
๓. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
๔. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ณัฐพันธ์ กิติสิน
๕. น�ยนัท กุลว�นิช
๖. น�งส�ววิฐร� พึ่งพ�พงศ์
๗. น�ยอนุภ�พ สมบูรณ์สวัสดี
๘. น�ยอัครินทร์ ไพบูลย์พ�นิช
๙. น�ยวีระพล บดีรัฐ
๑๐. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชนิศวร� เลิศอมรพงษ์
๑๑. น�งส�วต้องต� สมใจเพ็ง
๑๒. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ธนะศักดิ์ หมวกทองหล�ง
๑๓. น�งส�วเป็นหญิง โรจนกุล
๑๔. น�ยอติช�ต เกตตะพันธุ์
๑๕. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล
๑๖. น�ยอรรถวุฒิ วงศ์ประดิษธ์
๑๗. รองศ�สตร�จ�รย์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
๑๘. น�งส�ววรพรรณ จันทร์ดี
๑๙. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สมคิด อมรสม�นกุล
๒๐. น�งส�ววร�รัตน์ วงศ์เกี่ย
๒๑. น�ยพิชญ์กิตติ บรรณ�งกูร
๒๒. น�ยตีรวิชช์ ทินประภ�
๒๓. น�งรุ่งทิว� แย้มรุ่ง
๒๔. ศ�สตร�จ�รย์ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
๒๕. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อนิรุทธ ผลอ่อน
๒๖. น�งส�วมณทก�นติ เพชรอภิรักษ์
๒๗. น�ยยูซุฟ เจ�ะบ่�ว
๒๘. น�งส�วส�ยพิณ ศรีสุวรรณรัตน์
๒๙. น�ยสุบรรณ ตั้งศรีเสรี
๓๐. ว่�ที่ ร.ต.ส�ม�รถ วน�ธรัตน์
๓๑. น�งฉวีวรรณ ทัศนวิญู
๓๒. น�งเส�วรัตน์ ร�มแก้ว
๓๓. น�ยภูมิศิษฐ์ ภัทร�ธนคัมภีร์
๓๔. น�งวัลลภ� บุญวิเศษ
๓๕. น�งส�วพร�วนภ� เพ็ชร์แสงศรี
๓๖. น�ยถนอมเกียรติ ง�นสกุล
๓๗. น�งมยุรี ส�ลีวงศ์
๓๘. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พัชรี วรจรัสรังสี
๓๙. น�งจิรชพรรณ ช�ญช่�ง

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ธน�ค�รกสิกรไทย
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ศูนย์รังสิต
มห�วิทย�ลัยบูรพ�
มห�วิทย�ลัยบูรพ�
มห�วิทย�ลัยมหิดล
มห�วิทย�ลัยมหิดล
มห�วิทย�ลัยมหิดล
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปตต�นี
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่
โรงเรียนคณะร�ษฎร์บำ�รุง ปทุมธ�นี
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ�ร�มวิทย�คม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนด�ร�ค�ม
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทย�คม
โรงเรียนนวมินทร�ชูทิศ พ�ยัพ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมห�ร�ช
โรงเรียนวัดธ�ตุทอง (เรือนเขียวสะอ�ด)
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนส�ธิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
โรงเรียนส�ธิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

55

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เปรมฤดี เนื้อทอง
๔๑. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สุภ�พร สุขเจริญ
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

น�งส�วจ�รุวรรณ แสงทอง
รองศ�สตร�จ�รย์มัณฑนี กุฎ�ค�ร
น�งนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ
น�งส�วจินด� พ่อค้�ชำ�น�ญ
น�งส�วจำ�เริญ เจียวหว�น
น�งเน�วรัตน์ ตันติเวทย์
น�งส�วรัชด� ย�ตร�

๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.

น�ยศร�วุฒิ รัตนประยูร
รองศ�สตร�จ�รย์สมทรง สุวพ�นิช
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ผ่องฉวี ไวย�วัจมัย
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์มัลลิก� ถ�วรอธิว�สน์
น�งส�วกัลย�ณี แคนยุกต์
น�งส�วผ�ณิต เกิดโชคชัย
น�ยสุรัชน์ อินทสังข์
น�งส�วรชย� ศรีสุริฉัน

คณะบรรณ�ธิก�ร
๑. น�ยยติ กฤษณังกูร
๒. รองศ�สตร�จ�รย์นพพร แหยมแสง
๓. น�ยดนัย ยังคง
๔. น�ยประส�ท สอ้�นวงศ์
๕. รองศ�สตร�จ�รย์จิร�ภรณ์ ศิริทวี
๖. รองศ�สตร�จ�รย์สิริพร ทิพย์คง
๗. น�งชมัยพร ตั้งตน
๘. น�งเชอรี่ อยู่ดี
๙. น�ยนิรันดร์ ตัณฑัยย์
๑๐. น�งส�วจิร�พร พร�ยมณี
๑๑. น�งส�วสุพัตร� ผ�ติวิสันติ์
๑๒. น�ยสมเกียรติ เพ็ญทอง
๑๓. น�งส�วอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม

56

โรงเรียนส�ธิตแห่งมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�
โรงเรียนส�ธิตแห่งมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�
ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษอ�วุโส สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
ฝ�ยโอลิมปกวิช�ก�รและพัฒน�อัจฉริยภ�พ
ท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ สสวท.
ส�ข�วิจัยและประเมินม�ตรฐ�น สสวท.
นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิช�ก�รอิสระ
นักวิช�ก�รอิสระ
ที่ปรึกษ� สสวท.
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้เชี่ยวช�ญ สสวท.
ผู้ชำ�น�ญ สสวท.
รองผู้อำ�นวยก�ร สสวท.
ผู้อำ�นวยก�รส�ข�คณิตศ�สตร์ประถมศึกษ� สสวท.
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รส�ข�คณิตศ�สตร์มัธยมศึกษ� สสวท.

ต่อ
ไป

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

รีย
น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

เอก
สา
รท
ี่เป็น

รูป
เล่ม
จ

ะจ
ัด

ส่ง
ให้โ
รงเ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวนพิมพ์

๓๕,๐๐๐ เล่ม 

ISBN
จัดพิมพ์และเผยแพร่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 	
๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ 
นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คำนำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำ
สาระภูมศิ าสตร์ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พร้อมทัง้ จัดทำสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระดังกล่าวในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำเป็น ๓ เล่ม ดังนี้
๑. ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอขอบคุณผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมจากทุกหน่วยงาน
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งช่วยในการจัดทำเอกสารดังกล่าว
ให้มคี วามสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชัน้ สามารถพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
				

หน้า

บทนำ				
เป้าหมายของวิทยาศาสตร์
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียน		
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม		
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
สาระชีววิทยา
สาระเคมี
สาระฟิสิกส์
สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
อภิธานศัพท์			
คณะผู้จัดทำ			

๑
๓
๓
๔
๖
๖
๖
๘
๙
๑๓
๑๓
๓๘
๗๙
๑๐๕
๑๒๗
๑๓๕
๑๖๙
๑๙๐
๒๒๑
๒๓๘
๒๔๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บทนำ
ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ได้กำหนดสาระ
การเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ ๔ เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม ๔ สาระ ได้แก่ 

สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสกิ ส์ สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึง่ องค์ประกอบของหลักสูตร 

ทั้ ง ในด้ า นของเนื้ อ หา การจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ นั้ น 

มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ให้มี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียน
เป็ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ส ามารถนำความรู้ นี้ ไ ปใช้ ใ นการดำรงชี วิ ต หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ช าชี พ ที่ ต้ อ งใช้
วิทยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนือ้ หาแต่ละสาระในแต่ละระดับชัน้ ให้มกี ารเชือ่ มโยง
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 

ทั้ ง ความคิ ด เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ มี ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล
หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดทำตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู สื่อประกอบการเรียน
การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทำขึ้นนี้ได้ปรับปรุง เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระ
การเรี ย นรู้ เ ดียวกันและระหว่างสาระการเรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ตลอดจน
การเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้มี
ความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียมกับ
นานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

สาระที่ ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
-มาตรฐาน ว ๒.๑-ว ๒.๓

สาระที่ ๑
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-มาตรฐาน ว ๑.๑-ว ๑.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๓
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
-มาตรฐาน ว ๓.๑-ว ๓.๒

สาระที่ ๔
เทคโนโลยี
-มาตรฐาน ว ๔.๑ - ว ๔.๒

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม



• สาระชีววิทยา • สาระเคมี • สาระฟิสิกส์
• สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เป้าหมายของวิทยาศาสตร์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด
เพือ่ ให้ได้ทงั้ กระบวนการและความรู้ จากวิธกี ารสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลทีไ่ ด้
มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้
๑. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์
๓. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี
๔. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์
และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
๕. เพือ่ นำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการดำรงชีวิต
๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
๗. เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ
เชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กระบวนการ มี ทั ก ษะสำคั ญ ในการค้ น คว้ า และสร้ า งองค์ ค วามรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น 

โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



✧ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ ชีวติ ในสิง่ แวดล้อม องค์ประกอบของสิง่ มีชวี ติ
การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ ธรรมชาติของสาร การเปลีย่ นแปลงของสาร
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น
✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสมั พันธ์
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ ย นแปลงทางธรณี วิ ท ยา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
✧ เทคโนโลยี
การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
		
วิทยาการคำนวณ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●

●

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ า ใจความหลากหลายของระบบนิ เวศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต
กับสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลำเลี ย งสารเข้ า
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

สารพันธุกรรม การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมทีม่ ผี ลต่อสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกั บ โครงสร้ า งและแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าค หลั ก และธรรมชาติ
ของการเปลี่ ย นแปลงสถานะของสสาร การเกิ ด สารละลาย และการเกิ ด
ปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ า ใจความหมายของพลั ง งาน การเปลี่ ย นแปลงและการถ่ า ยโอนพลั ง งาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิ ว โลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย กระบวนการเปลี่ ย นแปลงลมฟ้ า
อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์ อื่ น ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นางานอย่ า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้ า ใจและใช้ แ นวคิ ด เชิ ง คำนวณในการแก้ ปั ญ หาที่ พ บในชี วิ ต จริ ง อย่ า งเป็ น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้
การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
❖ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว
❖ เข้ า ใจลั ก ษณะที่ ป รากฏ ชนิ ด และสมบั ติ บ างประการของวั ส ดุ ที่ ใช้ ท ำวั ต ถุ 

และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว 
❖ เข้ า ใจการดึ ง การผลั ก แรงแม่ เ หล็ ก และผลของแรงที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น
❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน
และการใช้ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม
❖ ตัง้ คำถามหรือกำหนดปัญหาเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเรียนรูต้ ามทีก่ ำหนดให้หรือตามความสนใจ
สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ
ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดง
ท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
❖ แก้ ปั ญ หาอย่ า งง่ า ยโดยใช้ ขั้ น ตอนการแก้ ปั ญ หา มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ อ ง
ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น 
❖ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยการทำงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมุ่ ง มั่ น รอบคอบ 

ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ดำรงชีวิต ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหาร
ของมนุษย์
❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร
การละลาย การเปลีย่ นแปลงทางเคมี การเปลีย่ นแปลงทีผ่ นั กลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสาร
อย่างง่าย 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและ
ผลของแรงต่างๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง และแสง
❖ เข้ า ใจปรากฏการณ์ ก ารขึ้ น และตก รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งปรากฏ
ของดวงจันทร์ องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา
พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
❖ เข้ า ใจลั ก ษณะของแหล่ ง น้ ำ วั ฏ จั ก รน้ ำ กระบวนการเกิ ด เมฆ หมอก น้ ำ ค้ า ง 

น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิด
ซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพบิ ตั ภิ ยั
การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 
❖ ตั้ ง คำถามหรื อ กำหนดปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นรู้ ต ามที่ ก ำหนดให้ ห รื อ ตาม
ความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหา
ทีจ่ ะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
❖ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลงความเห็ น และสรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ที่ ม าจากการ
สำรวจตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมี
เหตุผลและหลักฐานอ้างอิง
❖ แสดงถึ ง ความสนใจ มุ่ ง มั่ น ในสิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นรู้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กี่ ย วกั บ
เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเอง ยอมรั บ ในข้ อ มู ล ที่ มี
หลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
❖ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยการทำงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมุ่ ง มั่ น 

รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
❖ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใช้ ค วามรู้ แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงาน
ของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
❖ แสดงถึ ง ความซาบซึ้ ง ห่ ว งใย แสดงพฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ การดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
❖

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
❖ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการ
ทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
❖ เข้ า ใจองค์ ป ระกอบและสมบั ติ ข องธาตุ สารละลาย สารบริ สุ ท ธิ์ สารผสม หลั
กการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ และวัสดุผสม
❖ เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง
แรงทีป่ รากฏในชีวติ ประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง 

กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
❖ เข้ า ใจสมบั ติ ข องคลื่ น และลั ก ษณะของคลื่ น แบบต่ า ง ๆ แสง การสะท้ อ น 

การหักเหของแสงและทัศนอุปกรณ์
❖ เข้ า ใจการโคจรของดาวเคราะห์ ร อบดวงอาทิ ต ย์ การเกิ ด ฤดู การเคลื่ อ นที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ
❖ เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ 

การเกิดและผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์
พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน
กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย
❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเทคโนโลยี กั บ ศาสตร์ อื่ น โดยเฉพาะวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้าง
ผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง
คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
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นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 

และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม
❖ ตั้ ง คำถามหรื อ กำหนดปั ญ หาที่ เชื่ อ มโยงกั บ พยานหลั ก ฐาน หรื อ หลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีการกำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐาน
ที่สามารถนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
❖ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ
จากพยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป
และสื่อสารความคิด ความรู้ จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ 

มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู้ อื่ น และยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงความรู้ ที่ ค้ น พบ เมื่ อ มี ข้ อ มู ล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
❖ แสดงถึ ง ความซาบซึ้ ง ห่ ว งใย มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาความสมดุ ล
ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
❖

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
❖ เข้ า ใจการลำเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์ กลไกการรั ก ษาดุ ล ยภาพของ
มนุษย์ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้ประโนชน์จากสาร
ต่าง ๆ ทีพ่ ชื สร้างขึน้ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม วิวฒ
ั นาการ
ที่ทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
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เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ ของโลก การเปลีย่ นแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
❖ เข้ า ใจชนิ ด ของอนุ ภ าคสำคั ญ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในโครงสร้ า งอะตอม สมบั ติ
บางประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติ
ต่าง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี
❖ เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่ง 

ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์
ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส
❖ เข้ า ใจพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมวลและพลั ง งาน การเปลี่ ย น
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน
และการรวมคลื่น การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
❖ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
❖ เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มี
ต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 

ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
และผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ
❖ เข้ า ใจการกำเนิ ด และการเปลี่ ย นแปลงพลั ง งาน สสาร ขนาด อุ ณ หภู มิ ข อง
เอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของ
กาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ
ดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี
อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ
ดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่
เอื้อต่อการดำรงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก รวมทั้งการสำรวจอวกาศและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
❖
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ระบุปญ
ั หา ตัง้ คำถามทีจ่ ะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้
❖ ตั้ ง คำถามหรื อ กำหนดปั ญ หาที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความรู้ แ ละความเข้ า ใจทาง
วิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพื่อนำ
ไปสูก่ ารสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธกี ารสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานทีก่ ำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
❖ วิ เ คราะห์ แปลความหมายข้ อ มู ล และประเมิ น ความสอดคล้ อ งของข้ อ สรุ ป
เพือ่ ตรวจสอบกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ 

โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิง
หรือมีทฤษฎีรองรับ
❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะ
หาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ หรือแก้ปญ
ั หาได้ 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ 

เกี่ ย วกั บ ผลของการพั ฒ นาและการใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
❖ เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ข องความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า
ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
❖ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือ
สร้างชิ้นงานตามความสนใจ
❖ แสดงความซาบซึ้ ง ห่ ว งใย มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
❖

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด หลั ก ของเทคโนโลยี ได้ แ ก่ ระบบทางเทคโนโลยี ที่ ซั บ ซ้ อ น 

การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์อนื่ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ 

สร้างหรือพัฒนาผลงาน สำหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
❖ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้
สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม
วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม
❖
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย
ของประชากร ปัญหาและผลกระทบทีม่ ตี อ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
 • บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต อาศัยอยู 
่
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่
• บริเวณทีแ่ ตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน
เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมี 

ความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็น
ที่อยู่อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัย
และมีแหล่งอาหารของหอยและปลา บริเวณ
ต้นมะม่วงมีตน้ มะม่วงเป็นแหล่งทีอ่ ยู่ และมีอาหาร
สำหรับกระรอกและมด
• ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่
มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว์
ป.๒
ป.๓

-

-

ป.๔

-

-

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๕ ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตและ
อยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามี
ช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกาง
ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ำจุนทำให้ลำต้น
ไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ
๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
• ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อ
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
 ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน
๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของ
ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
หลบภัยและเลีย้ งดูลกู อ่อน ใช้อากาศในการหายใจ
๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
• สิง่ มีชวี ติ มีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกัน 

ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแล เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำให้สามารถ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค
ป.๖
ม.๑

-

-

ม.๒

-

-

ม.๓ ๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ
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•  ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต
เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบที่
ไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส 

องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น 

พืชต้องการแสง น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในการสร้างอาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้
จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 

ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต •  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ
กับสิง่ มีชวี ติ รูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งทีอ่ ยูเ่ ดียวกัน ต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย 

ที่ได้จากการสำรวจ
ภาวะเหยื่อกับผู้ล่า ภาวะปรสิต
•  สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่า
ประชากร
•  กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของสิ่งมีชีวิต
หลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่
เดียวกัน
๓. สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอด
• กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น
พลังงานในสายใยอาหาร
๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้ง ๓ กลุ่มนี้ มีความ
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
สัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
๕. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ได้เอง โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

๖. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ
ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหาร
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล
ได้เอง และต้องกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่น
ของระบบนิเวศ
เป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง จะถูก
ย่อยโดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์กลับคืนสู่
สิง่ แวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร
จำนวนผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และผูย้ อ่ ยสลายสารอินทรีย์
จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิต
อยู่ได้อย่างสมดุล
• พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ลำดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 

ในรูปแบบสายใยอาหาร ทีป่ ระกอบด้วย โซ่อาหาร
หลายโซ่ทสี่ มั พันธ์กนั ในการถ่ายทอดพลังงานใน
โซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะลดลง
เรื่อย ๆ ตามลำดับของการบริโภค
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำให้ 

มีสารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ จนอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลใน
ระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ให้เกิดความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็น
สิ่งสำคัญ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๔ ๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพ • บริเวณของโลกแต่ละบริเวณมีสภาพทางภูมศิ าสตร์
ทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของ ที่แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็นหลายเขตตาม
ไบโอม และยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ
สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน ทำให้มี
ระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายของไบโอม
๒. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอย่าง • การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นได้
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์
• การเปลีย่ นแปลงแทนทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เป็นเวลานาน
ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ทางกายภาพและทางชีวภาพ ส่งผลให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สมดุลจนเกิดสังคมสมบูรณ์ได้
๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกีย่ วกับ
• การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศ
การเปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ
ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลต่อการ
และทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
ของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
๔. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและ • มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจาก 

ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ความระมัดระวัง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ นำเสนอแนวทางในการ
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่มนุษย์ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
• ปัญหาทีเ่ กิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
บางปัญหาส่งผลกระทบในระดับท้องถิ่น 

บางปัญหาก็ส่งผลกระทบในระดับประเทศ 

และบางปัญหาส่งผลกระทบในระดับโลก
• การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

การกำจัดของเสียทีเ่ ป็นสาเหตุของปัญหาสิง่ แวดล้อม
และการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
เป็นตัวอย่างของแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
ม.๕
ม.๖
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ทที่ ำงานสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชทีท่ ำงานสัมพันธ์กนั รวมทัง้ นำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑ ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต
เช่น ตามีหน้าที่ไว้มองดู โดยมีหนังตาและขนตา
เพือ่ ป้องกันอันตรายให้กบั ตา หูมหี น้าทีร่ บั ฟังเสียง
โดยมีใบหูและรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง 

ปากมีหน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปากและมี
ริมฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับ
มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมองมีหน้าที่
ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
จะทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรม 

ในชีวิตประจำวัน
• สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสม
ในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ
เต่า แมว มีขา ๔ ขา และมีเท้าสำหรับใช้ในการ
เคลื่อนที่
• พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าทีแ่ ตกต่างกัน
เพือ่ ให้เหมาะสมในการดำรงชีวติ โดยทั่วไป รากมี
ลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ
ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก
ตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ 

และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่
สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอก
ที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผล
ที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด
ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควร
ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามอง
ตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้
ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตา
อยู่เสมอ
• พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต

ป.๒ ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญ
เติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและ
แสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับ
สิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการ
พืชดอก
สืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญ
เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต
ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
ป.๓ ๑. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ • มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ
เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล
เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ที่รวบรวมได้
• อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 

๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้
โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้
ในการหายใจ
อย่างเหมาะสม
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ • สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก
และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไป
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้
ได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง
ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์
จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน
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ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๔ ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก
ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

ป.๕
ป.๖ ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน
๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการ
เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทัง้
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าทีแ่ ตกต่างกัน
- รากทำหน้าทีด่ ดู น้ำและธาตุอาหารขึน้ ไปยังลำต้น
- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่าง ๆ
ของพืช
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น
คือ น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน
• สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
และน้ำ 
• อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทเดียว อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท
• สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เป็นสารอาหารทีใ่ ห้พลังงานแก่รา่ งกาย ส่วนเกลือแร่
วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
• การรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายเจริญ
เติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศ
และวัย และมีสุขภาพดี จำเป็นต้องรับประทาน
ให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
และให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งต้องคำนึงถึง
ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
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๔. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยาย • ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้ง
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งทำ
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร
หน้าทีร่ ่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
- ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง
ในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ
และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย 

ในน้ำลายมีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล
- หลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปาก
ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร 

มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้าง
จากกระเพาะอาหาร 
- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็กเอง
และจากตับอ่อนทีช่ ว่ ยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
ที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอ
ที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน
จะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด
เพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่ง
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้
เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

ส่วนน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้เป็นปกติ 
- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้เล็กช่วยให้ไขมัน
แตกตัว
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็น
บริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมด
เป็นกากอาหาร ซึง่ จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก
• อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมีความสำคัญ
จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ทำงาน
เป็นปกติ
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ม.๑ ๑. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้าง
• เซลล์เป็นหน่วยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ สิง่ มีชวี ติ
ของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ รวมทัง้ บรรยายหน้าที่ บางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา 

ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม
พารามีเซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น 

นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย 

พืช สัตว์
และคลอโรพลาสต์ 
• โครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ บทัง้ ในเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ 

และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์
ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส
โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์
ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
• โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มหี น้าทีแ่ ตกต่างกัน
- ผนังเซลล์ ทำหน้าทีใ่ ห้ความแข็งแรงแก่เซลล์
- เยื่อหุ้มเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุม
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
- นิวเคลียส ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์
- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ทที่ ำหน้าทีแ่ ตกต่างกัน
- แวคิวโอล ทำหน้าที่เก็บน้ำและสารต่าง ๆ
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสลายสาร
อาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์
- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์
ด้วยแสง
๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง 

• เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ทีห่ ลากหลาย
กับการทำหน้าที่ของเซลล์
และมีความเหมาะสมกับหน้าทีข่ องเซลล์นั้น เช่น
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็น
แขนงยาว นำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่
อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิวของราก
ที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา
ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวใน
การดูดน้ำและธาตุอาหาร
๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจาก • พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัด
เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น
ระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ
สิ่งมีชีวิต
ระบบอวัยวะ และสิง่ มีชวี ติ ตามลำดับ เซลล์หลาย
เซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมา
รวมกันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ
ทำงานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะ
ทุกระบบทำงานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต
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๕. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่
และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

• เซลล์มกี ารนำสารเข้าสูเ่ ซลล์ เพือ่ ใช้ในกระบวนการ
ต่าง ๆ ของเซลล์ และมีการขจัดสารบางอย่าง
ที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอกเซลล์ การนำสารเข้า
และออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น การแพร่
เป็นการเคลือ่ นทีข่ องสารจากบริเวณทีม่ คี วาม
เข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้น
ของสารต่ำ ส่วนออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำ
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายต่ำไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายสูงกว่า
๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง • กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้น
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง ในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนไดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ออกไซด์ คลอโรฟิลล์ และน้ำ ผลผลิตที่ได้จาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้ำตาลและ
แก๊สออกซิเจน
๗. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสง • การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่สำคัญ
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียว 

๘. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ที่สามารถนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษา ในรูปสารประกอบอินทรียแ์ ละเก็บสะสมในรูปแบบ
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน
ต่าง ๆ ในโครงสร้างของพืช พืชจึงเป็นแหล่ง
อาหารและพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น
นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น
กระบวนการหลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับ
บรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการ
หายใจ
  ๙. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและ
• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ
โฟลเอ็ม
มีลกั ษณะคล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุม่ เฉพาะที 
่
๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทาง
โดยไซเล็มทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร 

การลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม
มีทิศทางลำเลียงจากรากไปสู่ลำต้น ใบ และ
ของพืช
ส่วนต่าง ๆ ของพืช เพือ่ ใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
รวมถึงกระบวนการอืน่ ๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่
ลำเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสง 

มีทศิ ทางลำเลียงจากบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วย
แสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช
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๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และ
• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้
ไม่อาศัยเพศของพืชดอก
และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้
๑๒. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วน
• การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการ
ทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยาย 

ผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์ 

การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึน้ ทีด่ อก โดยภายใน
การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด
อับเรณูของส่วนเกสรเพศผูม้ เี รณู ซึง่ ทำหน้าที่
๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการ สร้างสเปิรม์ ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย 

ถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิต
มีถุงเอ็มบริโอ ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู
• การสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุท์ ี่พืช
ต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม
กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น
ราก ลำต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา 

เป็นต้นใหม่ได้
• การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจาก
อับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะและโครงสร้างของดอก เช่น สีของ
กลีบดอก ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศ
เมีย โดยมีสิ่งที่ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม
• การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่
ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้
ไซโกต และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไป
เป็นเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่
พัฒนาไปเป็นผล
• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดย
วิธีการต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอ
ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรก
จะอาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด จนกระทั่ง
ใบแท้พัฒนา จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
เต็มที่ และสร้างอาหารได้เองตามปกติ
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๑๔. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร
บางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของพืช
๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ที่กำหนด

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช
๑๗. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยี 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ
๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
โดยการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

24

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
• พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึง่ ในดินอาจมีไม่เพียงพอ   
สำหรับการเจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้
ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม
• มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ 

แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการ
ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนพืช เช่น การใช้เมล็ด
ที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง
วิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณมาก แต่อาจมีลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างไปจากพ่อแม่ ส่วนการตอนกิง่ การปักชำ 

การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เป็นการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์ 

เพือ่ ให้ได้พชื ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนต้นเดิม ซึง่ การขยายพันธุ์
แต่ละวิธี มีขั้นตอนแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้
เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยต้อง
คำนึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์
ของพืช
• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนำ
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมาใช้ในการเพิ่มจำนวนพืช และทำให้พืช
สามารถเจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้
พืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้น และสามารถนำ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์ 

เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุพ์ ชื
ทีม่ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและ
สารสำคัญในพืช และอื่น ๆ
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ม.๒ ๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
๒. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้
แบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ 

โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง
• มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์ และหายใจออก 

เพื่อกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ร่างกาย 
• อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดัน
ของอากาศภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การทำงานของกะบังลม และกระดูกซี่โครง
• การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึน้ บริเวณ
ถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม และ
ระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ
• การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และ
การเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค 

อาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีผลให้ความจุ
อากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษา
ระบบหายใจ ให้ทำหน้าที่เป็นปกติ
๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ 

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไต
ในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไต
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่าย 

ทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย 

ในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอก
กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจาก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย เลือด และควบคุมสารที่มีมากหรือน้อยเกินไป
ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ
เช่น น้ำ โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ
• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น 

รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน้ำ
สะอาดให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ
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๖. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 

หลอดเลือด และเลือด 
๗. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด
โดยใช้แบบจำลอง

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ 

หลอดเลือด และเลือด
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น ๔ ห้อง ได้แก่ หัวใจ 

ห้องบน ๒ ห้อง และห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่าง
หัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น
• หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรี 

หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้าง
ต่างกัน
• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต
และพลาสมา
• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดหมุนเวียน
และลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสาร
อื่น ๆ ไปยังอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
• เลือดทีม่ ปี ริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจ
ไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกัน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสูเ่ ลือด
และลำเลียงกลับเข้าสู่หัวใจและถูกส่งไป
แลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
๘. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ
• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ 

เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ
ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและ
และหลังทำกิจกรรม
หลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน 

๙. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด ส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจาก
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
ในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ
• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
จะส่งผลทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ
• การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร
การพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็น
ปกติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ
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๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน • ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง
ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม 

และไขสันหลัง จะทำหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท
การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุม
๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาท 

การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง พฤติกรรม เพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
การป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตราย • เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก จะเกิด
ต่อสมองและไขสันหลัง
กระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรูส้ กึ
ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่ง
กระแสประสาทมาตามเซลล์ประสาทสัง่ การ ไปยัง
หน่วยปฏิบตั งิ าน เช่น กล้ามเนื้อ
• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมี
ความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้น 

จึงควรป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทกี่ ระทบกระเทือน
ต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยง
ภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ
๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน • มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะ
ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง 

ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิง
โดยใช้แบบจำลอง
จะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชาย
๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ จะทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่ • ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของ
วัยหนุ่มสาว
ลักษณะทางเพศทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ เข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว
๑๔. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกาย
การมีรอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่
และจิตใจของตนเองในช่วงที่มี
และเซลล์อสุจิจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลง
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๑๕. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน 

• การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับการตกไข่
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต 

โดยเป็นผลจากการเปลีย่ นแปลงของระดับฮอร์โมน
จนคลอดเป็นทารก
เพศหญิง
๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ
• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับ
สถานการณ์ที่กำหนด
การปฏิสนธิกบั เซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต 

๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ 

ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส 

ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม จนกระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ
เซลล์ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้ง
หลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า 

ประจำเดือน
• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์
โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการ
ฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้
ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด
ม.๓
ม.๔ ๑. อธิบายโครงสร้างและสมบัตขิ องเยือ่ หุม้ เซลล์ที่
• เยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นที่มี
สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบ
ลิพิดเป็นองค์ประกอบ และมีโปรตีนแทรกอยู่ 
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ
• สารที่ละลายได้ในลิพิดและสารที่มีขนาดเล็ก
สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรง ส่วนสาร
ขนาดเล็กที่มีประจุต้องลำเลียงผ่านโปรตีนที่แทรก
อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ การแพร่แบบ
ฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต ในกรณีสาร
ขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน จะลำเลียงเข้าโดย
กระบวนการเอนโดไซโทซิส หรือลำเลียงออกโดย
กระบวนการเอกโซไซโทซิส
๒. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารใน • การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือด 

เลือดโดยการทำงานของไต
เกิดจากการทำงานของไต ซึ่งเป็นอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายทีม่ คี วามสำคัญในการกำจัดของ
เสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งน้ำและ
สารที่มีปริมาณเกินความต้องการของร่างกาย
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ตัวชี้วัด
๓. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของ
เลือดโดยการทำงานของไตและปอด

๔. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน
ร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ามเนื้อโครงร่าง

๕. อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนอง
ของร่างกายแบบไม่จำเพาะ และแบบจำเพาะต่อ
สิ่งแปลกปลอมของร่างกาย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดเกิดจาก
การทำงานของไตที่ทำหน้าที่ขับหรือดูดกลับ
ไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน
และแอมโมเนียมไอออน และการทำงานของปอด
ที่ทำหน้าที่กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์
• การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
เกิดจากการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดที่
ควบคุมปริมาณเลือดไปที่ผิวหนัง การทำงานของ
ต่อมเหงื่อ และกล้ามเนื้อโครงร่าง ซึ่งส่งผลถึง
ปริมาณความร้อนที่ถูกเก็บหรือระบายออกจาก
ร่างกาย
• เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าสู่เนื้อเยื่อ
ในร่างกาย ร่างกายจะมีกลไกในการต่อต้านหรือ
ทำลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไม่จำเพาะและ
แบบจำเพาะ
• เซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์จะมีกลไกในการ
ต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
• กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
แบบจำเพาะเป็นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
ลิมโฟไซต์ชนิดบีและชนิดที ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาว
ทั้งสองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน ทำให้เซลล์
ทัง้ สองสามารถตอบสนองแบบจำเพาะต่อแอนติเจน
นั้น ๆ ได้ 
• เซลล์บีทำหน้าที่สร้างแอนติบอดี ซึ่งช่วยในการ
จับกับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เพื่อทำลายต่อไป
โดยระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ทีทำหน้าที่หลากหลาย
เช่น กระตุ้นการทำงานของเซลล์บีและเซลล์ที
ชนิดอื่น ทำลายเซลล์ที่ติดไวรัสและเซลล์
ที่ผิดปกติอื่น ๆ
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๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างโรคหรือ
อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน

• บางกรณีร่างกายอาจเกิดความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อแอนติเจน
บางชนิดอย่างรุนแรงมากเกินไป หรือร่างกาย 

มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแอนติเจนของตนเอง 

อาจทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติได้

๗. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุ 

มาจากการติดเชื้อ HIV

• บุคคลที่ได้รับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ HIV 

ซึง่ สามารถทำลายเซลล์ที ทำให้ภมู คิ มุ้ กันบกพร่อง
และติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

๘. ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหาร
• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างน้ำตาลในพืช พืชเปลี่ยนน้ำตาลไป
ที่พืชสังเคราะห์ได้
๙. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับ เป็นสารอาหารและสารอื่น ๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
การใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิด
และสัตว์
สร้างขึ้น
• มนุษย์สามารถนำสารต่าง ๆ ทีพ่ ชื บางชนิดสร้างขึน้
ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นยาหรือสมุนไพร
ในการรักษาโรคบางชนิด ใช้ในการไล่แมลง กำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ ใช้ในการยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
๑๐. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบาย
• ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น แสง
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
น้ำ ธาตุอาหาร คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน
เจริญเติบโตของพืช
ปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมนพืช ซึ่งพืชมีการ
๑๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการ
สังเคราะห์ขึ้น เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตในช่วง
เจริญเติบโตของพืชทีม่ นุษย์สงั เคราะห์ขนึ้  

ชีวิตต่าง ๆ
และยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้าน • มนุษย์มกี ารสังเคราะห์สารควบคุมการเจริญเติบโต
การเกษตรของพืช
ของพืชโดยเลียนแบบฮอร์โมนพืช เพื่อนำมาใช้
ควบคุมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช
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ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑๒. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อ • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชแบ่งตามความ
สิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าได้ ได้แก่ แบบที่มี
ทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า เช่น 

ดอกทานตะวันหันเข้าหาแสง ปลายรากเจริญ
เข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก และแบบที่ไม่มีทิศทาง
สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า เช่น การหุบ
และบานของดอก หรือการหุบและกางของใบพืช
บางชนิด
• การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชบางอย่างส่งผล
ต่อการเจริญเติบโต เช่น การเจริญในทิศทางเข้าหา
หรือตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก การเจริญ
ในทิศทางเข้าหาหรือตรงข้ามกับแสง และการ
ตอบสนองต่อการสัมผัสสิ่งเร้า
ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรม การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมทีม่ ผี ลต่อสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

-

-

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 


ป.๓

-

ป.๔ ๑. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และ
ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์

๒. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล 

ที่รวบรวมได้

• สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ 

เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลือ่ นไหว ตอบสนองต่อสิง่ เร้า
และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่
ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ
เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วย
ตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น 

เห็ด รา จุลินทรีย์
• การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
ในการจำแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก

๓. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ • การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์
• สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา
มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ กลุม่ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุม่ สัตว์เลือ้ ยคลาน
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุม่ นก และกลุม่ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้ำนม ซึง่ แต่ละกลุม่
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่าง
จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๕ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอด
จากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับ
พ่อแม่

ป.๖

-

ม.๑

-

ม.๒

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมี
การสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูก
ทีเ่ กิดมาจะได้รบั การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
• พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น
ลักษณะของใบ สีดอก
• สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 

สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู
• มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น
เชิงผมทีห่ น้าผาก ลักยิม้ ลักษณะหนังตา การห่อลิน้
ลักษณะของติ่งหู

-

ม.๓ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และ • ลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ สามารถ
โครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีน
เป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
• โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน 

ขดอยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม
มีความสัมพันธ์กัน โดยบางส่วนของดีเอ็นเอ
ทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม ๒ ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่กัน
มีการเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกัน
เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่งที่อยู่
บนคู่ฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมีรูปแบบ
แตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบของยีนทีต่ า่ งกันนีว้ า่
แอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่าง ๆ อาจ
ส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันได้
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ มนุษย์
มีจำนวนโครโมโซม ๒๓ คู่ เป็นออโตโซม ๒๒ คู่ และ
โครโมโซมเพศ ๑ คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศ
เป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY

๒. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก • เมนเดลได้ศกึ ษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่น ของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และนำมาสู่หลักการพื้นฐาน
ข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์
ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก
สิ่งมีชวี ิต
และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ 

• สิ่งมีชีวติ ที่มีโครโมโซมเป็น ๒ ชุด ยีนแต่ละ
และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก
ตำแหน่งบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี ๒ แอลลีล
โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจาก
แม่ ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน
แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ
แสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึง่ ได้ เรียกแอลลีลนั้นว่า
เป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่างสมบูรณ์
เรียกว่าเป็นแอลลีลด้อย
• เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็นคู่กัน
ในแต่ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกัน
ไปสูเ่ ซลล์สบื พันธุแ์ ต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สบื พันธุ์
จะได้รบั เพียง ๑ แอลลีล และจะมาเข้าคูก่ บั
แอลลีลทีต่ ำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สบื พันธุห์ นึง่
เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๔. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส

• กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี ๒ แบบ คือ
ไมโทซิส และไมโอซิส
• ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์
ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๒ เซลล์
ทีม่ ลี กั ษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตงั้ ต้น
• ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๔ เซลล์ ที่มี
จำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น
  เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับ
การถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีก
ชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับรุน่ พ่อแม่และจะคงทีใ่ นทุก ๆ รุน่

๕. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม
อาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรม โดยรูว้ า่ ก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์
เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจ
เกิดโรคทางพันธุกรรม

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต เช่น โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงของยีน กลุม่ อาการดาวน์เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม 
• โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่
ลูกได้ ดังนัน้ ก่อนแต่งงานและมีบตุ รจึงควรป้องกัน
โดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการ
ถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม

๗. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
• มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม
พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตาม
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ต้องการ เรียกสิง่ มีชวี ติ นีว้ า่ สิง่ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรม
๘. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิง่ มีชวี ติ • ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมทีอ่ าจมีตอ่ มนุษย์และสิง่ แวดล้อม ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิต
โดยการเผยแพร่ความรูท้ ไี่ ด้จากการโต้แย้งทาง
อาหาร การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดี
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน
สังคมยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบ
ดังกล่าว
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  ๙. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ 
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ ได้แก่
ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลาก
๑๐. อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทาง
หลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลาย
ชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพนี้มี
และต่อมนุษย์
ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๑๑. แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสว่ นร่วม จะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศที่มีความ
ในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ หลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคัญ
ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นอาหาร 

ยารักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแลรักษา 

ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่
ม.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์ • ดีเอ็นเอ มีโครงสร้างประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 

โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
มาเรียงต่อกัน โดยยีนเป็นช่วงของสายดีเอ็นเอที่มี
ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่กำหนดลักษณะของโปรตีน
ที่สังเคราะห์ขึ้น ซึง่ ส่งผลให้เกิดลักษณะทาง
พันธุกรรมต่าง ๆ
๒. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนทีอ่ ยูบ่ นโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล

• ลักษณะบางลักษณะมีโอกาสพบในเพศชาย
และเพศหญิงไม่เท่ากัน เช่น ตาบอดสี และฮีโมฟีเลีย
ซึ่งควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ บางลักษณะ
มีการควบคุมโดยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล เช่น
หมู่เลือดระบบ ABO ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล

๓. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับ
• มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ หรือ
นิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม
สิ่งมีชีวิต
อาจส่งผลทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลง
๔. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำมิวเทชัน
ไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสีย
ไปใช้ประโยชน์
• มนุษย์ใช้หลักการของการเกิดมิวเทชันในการชักนำ
ให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเดิม 

โดยการใช้รังสีและสารเคมีต่าง ๆ
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๕. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

• มนุษย์นำความรู้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ และเภสัชกรรม
เช่น การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เพื่อผลิต
ยาและวัคซีน ด้านการเกษตร เช่น พืชดัดแปร
พันธุกรรมที่ต้านทานโรคหรือแมลง สัตว์ดัดแปร
พันธุกรรมที่มีลักษณะตามที่ต้องการ และด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือเพื่อหา
ผู้กระทำผิด
• การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่าง ๆ ต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม
และผลกระทบทางด้านสังคม

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็น
ผลมาจากวิวัฒนาการ

• สิง่ มีชวี ติ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั มีลกั ษณะทีป่ รากฏให้เห็น
แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลาย
ของลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากมิวเทชัน
ร่วมกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
• ผลจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้
สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมในการดำรงชีวิต
สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ
• กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นหลักการ
ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต

ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ
ของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ
• วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลายชนิด
ซึง่ ทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ
เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ 

ตามสมบัติที่สังเกตได้
บิดงอได้
• สมบัตทิ สี่ งั เกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจเหมือนกัน
ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
วัสดุได้
• วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน เพื่อ
ทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม ใช้ทำเสื้อ
ไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ
ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้ • วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน
หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการนำสมบัติ
จึงนำไปทำวัตถุเพือ่ ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น
การดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุ ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติก
ในชีวติ ประจำวัน
ซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจาก
• วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้
การนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สมบัติท่เี หมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ เช่น แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำ
ขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำ
กระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใช้ทำ
คอนกรีต
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๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อนำ
มาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ 

• การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้
แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว
อาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์
ถุงใส่ของ

ป.๓ ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ
ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน
เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

• วัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้น
มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกัน
สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุ
ชิ้นใหม่ได้ เช่น กำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ
ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถนำก้อนอิฐ
จากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้
ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

• เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อ
ลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน

ป.๔ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง • วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน
สภาพยืดหยุน่ การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง
การทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง มากระทำและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่
สภาพยืดหยุน่ การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า นำความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน 

ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการ และวัสดุทนี่ ำไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ 

ออกแบบชิ้นงาน
ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพือ่ ใช้ใน
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปราย
กระบวนการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมี
ในชีวิตประจำวัน
เหตุผลจากการทดลอง
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๓. เปรียบเทียบสมบัตขิ องสสารทัง้ ๓ สถานะ จาก • วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
รูปร่างและปริมาตรของสสาร 
ของแข็ง มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตร
ปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ
ของสสารทั้ง ๓ สถานะ
เฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตร
และรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ
ป.๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้
สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

• การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กบั สสารถึง
ระดับหนึง่ จะทำให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว
และเมือ่ เพิม่ ความร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับหนึง่
ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า 

การกลายเป็นไอ แต่เมือ่ ลดความร้อนลงถึงระดับหนึง่
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า 

การควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึง
ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง
เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊ส
บางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง
โดยไม่ผา่ นการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐาน • เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็น
เชิงประจักษ์
เนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิด
การละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย
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๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ • เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่นต่างจาก
สารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น
หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ
๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ • เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถ
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ทีผ่ นั กลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ
การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น 

การเผาไหม้ การเกิดสนิม
ป.๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม 

โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร

• สารผสมประกอบด้วยสารตัง้ แต่ ๒ ชนิดขึน้ ไปผสมกัน
เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการ
ที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะ
และสมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของ
สารผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออก
หรือการร่อนผ่านวัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด
ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายใน
ของเหลว อาจใช้วธิ กี ารรินออก การกรอง หรือ
การตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
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ม.๑ ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ
• ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ 

ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐาน ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและ
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบ บางประการต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุ
และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เป็นโลหะ อโลหะ และกึง่ โลหะ ธาตุโลหะมีจดุ เดือด
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และ
จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำความร้อน
กึ่งโลหะ
นำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ และ
มีความหนาแน่นทั้งสูงและต่ำ ธาตุอโลหะ 

มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม่มันวาว 

ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย
และมีความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติ
บางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบางประการ
เหมือนอโลหะ
๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึง่ โลหะ
และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๓. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทาง
การใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า

• ธาตุโลหะ อโลหะ และกึง่ โลหะ ทีส่ ามารถแผ่รงั สีได้
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี
• ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควรคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม

๔. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสทุ ธิ์ • สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว 

และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ
ส่วนสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ ๒ ชนิด
แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ ขึน้ ไป สารบริสทุ ธิแ์ ต่ละชนิดมีสมบัตบิ างประการ
ที่เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวคงที่ แต่สารผสมมีจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดและ
สัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน
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๕. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสารผสม 
๖. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของ
สารบริสุทธิ์และสารผสม

• สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ
มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่ เป็นค่าเฉพาะ
ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง 

แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิด
และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน

๗. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม
ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้แบบจำลอง
และสารสนเทศ

• สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ
ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดง
สมบัติของธาตุนั้นเรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่
สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี
ธาตุเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ธาตุ สารประกอบ
เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป
รวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนคงที่ มีสมบัติ
แตกต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สามารถ
แยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุและ
สารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี

๘. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้
แบบจำลอง

• อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุ
ชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันและเป็น
ค่าเฉพาะของธาตุนนั้ นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า
ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอม
มีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน 

จะเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอน
รวมกันตรงกลางอะตอมเรียกว่า นิวเคลียส 

ส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียส
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๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค 
 • สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค โดยสาร
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ ชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ
จะมีการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนีย่ วระหว่าง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง อนุภาค การเคลือ่ นทีข่ องอนุภาคแตกต่างกัน 

ซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร
• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคมากที่สุด อนุภาคสั่นอยู่กับที่
ทำให้มีรูปร่างและปริมาตรคงที่
• อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึดเหนีย่ ว
ระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส
อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทำให้
มีรูปร่างไม่คงที่ แต่ปริมาตรคงที่
• อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด อนุภาคเคลื่อนที่ได้
อย่างอิสระทุกทิศทาง ทำให้มีรูปร่างและปริมาตร
ไม่คงที่
๑๐. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
แบบจำลอง
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• ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร
เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็ง
จะมีพลังงานและอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จนถึงระดับหนึง่
ซึง่ ของแข็งจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลว เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่า ความร้อนแฝง
ของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะ
เปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่า
จุดหลอมเหลว
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• เมือ่ ให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของของเหลว
จะมีพลังงานและอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จนถึงระดับหนึ่ง
ซึ่งของเหลวจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นแก๊ส เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเป็นแก๊สว่า ความร้อนแฝงของ
การกลายเป็นไอ และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะ
จะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเดือด
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมิ
นี้ว่า จุดควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึง
ระดับหนึง่ ของเหลวจะเปลีย่ นสถานะเป็นของแข็ง
เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิ
เดียวกับจุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น

ม.๒ ๑. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง 
 • การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำได้หลายวิธี
การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย 

ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแห้งใช้
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วย
แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น
ตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยใช้
๒. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก 

ความร้อนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมด
การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ เหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลาย
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
ที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งใน
ตัวทำละลายทีเ่ ป็นของเหลว โดยทำให้สารละลายอิม่ ตัว
แล้วปล่อยให้ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน
ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมา การกลัน่ อย่างง่าย
ใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วย
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  ตัวละลายและตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่มี
จุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์
ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อนกับสารละลาย
ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอแยกจาก
สารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลว
อีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอจะ
คงที่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยก
สารผสมที่มีปริมาณน้อยโดยใช้แยกสารที่มีสมบัติ
การละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วย
ตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละชนิด
เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึงแยก
ออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่สาร
องค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัวดูดซับ
กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ เป็น
ค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวทำละลาย
และตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัวทำละลาย
เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลายใน
ตัวทำละลายที่ต่างกัน โดยชนิดของตัวทำละลาย
มีผลต่อชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได้ 

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ใช้แยกสาร
ที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยา
กับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก โดยใช้ไอน้ำ
เป็นตัวพา
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๓. นำวิธกี ารแยกสารไปใช้แก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจำวัน • ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
บูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่พบใน
ชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการ
แยกสารโดยใช้สมบัตทิ างกายภาพ หรือนวัตกรรม
ที่ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร
โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
ที่ระบุ หรือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับการแยกสารในสารผสม โดยใช้สมบัติ
ทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรอย่างเหมาะสม ครอบคลุม
- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล
และเลือกวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสม
ในการนำเสนอผล
- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา
หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้
- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้ โดยใช้วิธีการสื่อสาร
ที่เหมาะสมและน่าสนใจ
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๔. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบาย • สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย
และแก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลาย
อุณหภูมทิ มี่ ตี อ่ สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง
และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
อธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้
สถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็น
ของสาร โดยใช้สารสนเทศ 
ตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 
• สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัว
ทำละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า
สารละลายอิ่มตัว
• สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย เป็นค่าที่
บอกปริมาณของสารที่ละลายได้ในตัวทำละลาย
๑๐๐ กรัม จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ
และความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของสาร
บ่งบอกความสามารถในการละลายได้ของตัวละลาย
ในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลาย
ของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายและ
ตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน
• สารชนิดหนึง่ ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันใน
ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกัน 

มีสภาพละลายได้ในตัวทำละลายหนึง่ ๆ ไม่เท่ากัน
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้
ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
สภาพการละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมีผล
ต่อแก๊ส โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้
จะสูงขึ้น
• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อ
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย และ
อุณหภูมิ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวัน
เช่น การทำน้ำเชื่อมเข้มข้น การสกัดสารออกจาก
สมุนไพรให้ได้ปริมาณมากที่สุด
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๕. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วย • ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร
ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้น
มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร 
มีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ
๖. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้เรื่อง ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล
ความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้ ต่อปริมาตร
สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุ
และปลอดภัย
ปริมาตรตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย
ปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายที่เป็น
ของเหลวหรือแก๊ส
• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวล
ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยมวลเดียวกัน
นิยมใช้กับสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง
• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวล 

ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยปริมาตร
นิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง
ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว 
• การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน ควรพิจารณา
จากความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของการใช้งาน และผลกระทบต่อ
สิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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ม.๓ ๑. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอ
แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้
มากในชีวิตประจำวัน 
• พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่
ที่เกิดจากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี
เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย ซึง่ เป็นพอลิเมอร์ที่มี
สมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่
ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ยางยืดหยุ่นได้ 

ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ทสี่ ามารถดึงเป็นเส้นยาวได้
พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
• เซรามิกส์เป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และ
แร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่าน
การเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้ได้เนื้อสารที่แข็งแรง
เซรามิกส์สามารถทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ สมบัติ
ทั่วไปของเซรามิกส์จะแข็ง ทนต่อการสึกกร่อน
และเปราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น
ภาชนะทีเ่ ป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผา ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ ๒ ประเภท
ทีม่ สี มบัตแิ ตกต่างกันมารวมตัวกัน เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เสื้อกันฝนบางชนิด 

เป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นวัสดุผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก 
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้
วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อ
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัด
เรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิด
สารใหม่ โดยสารทีเ่ ข้าทำปฏิกริ ยิ า เรียกว่า สารตัง้ ต้น
สารใหม่ทเี่ กิดขึน้ จากปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์
การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วย
สมการข้อความ 
• การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมี
การจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติ
แตกต่างจากสารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิด
ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน

๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ • เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้น
เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎทรงมวล 
๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยา
คายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนของปฏิกิริยา

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อน
ควบคูไ่ ปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสาร
ปฏิกริ ยิ าทีม่ กี ารถ่ายโอนความร้อนจากสิง่ แวดล้อม
เข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยา
ที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากระบบออกสู่
สิง่ แวดล้อมเป็นปฏิกริ ยิ าคายความร้อน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เช่น 

เทอร์มอมิเตอร์ หัววัดที่สามารถตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ 

การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดง
ปฏิกิริยาดังกล่าว

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด
เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับ
เบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด
การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถ
เขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของ
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น
  เชือ้ เพลิง + ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับ
ออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้
อย่างสมบูรณ์ จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
• การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกริ ยิ าเคมี
ระหว่างเหล็ก น้ำ และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นสนิมของเหล็ก 
• ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก
เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน
• ปฏิกริ ยิ าของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกริ ยิ ากับ
โลหะได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ
โลหะและแก๊สไฮโดรเจน
• ปฏิกริ ยิ าของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต 

ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

เกลือของโลหะ และน้ำ
• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ
ของโลหะและน้ำ หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ
• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นเกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน
• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่าง
น้ำฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์
ของซัลเฟอร์ ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด
• การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช เป็นปฏิกริ ยิ า
ระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมี
แสงช่วยในการเกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
น้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน
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๗. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมี
• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน์
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงต้อง
วิธกี ารป้องกันและแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าเคมี ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธี
ที่พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล
ป้องกันและแก้ปัญหาทีเ่ กิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ
๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้
ในชีวิตประจำวัน
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 

• ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใช้
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประโยชน์ในชีวติ ประจำวัน และสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรมเพือ่ ป้องกัน
และแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
ความรูเ้ กีย่ วกับปฏิกริ ยิ าเคมี เช่น การเปลีย่ นแปลง
พลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี
การเพิ่มปริมาณผลผลิต
ม.๔

-

-

ม.๕ ๑. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ใน • สารเคมีทุกชนิดสามารถระบุได้ว่าเป็นธาตุหรือ
รูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี
สารประกอบ และอยู่ในรูปของอะตอม โมเลกุล
หรือไอออนได้ โดยพิจารณาจากสูตรเคมี
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
• แบบจำลองอะตอมใช้อธิบายตำแหน่งของโปรตอน
ของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลอง นิวตรอน และอิเล็กตรอนในอะตอม โดยโปรตอน
อะตอมแบบกลุ่มหมอก
และนิวตรอนอยูร่ วมกันในนิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ซึ่งในแบบจำลองอะตอม
ของโบร์ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวง โดยแต่ละวง
มีระยะห่างจากนิวเคลียสและมีพลังงานต่างกัน
และอิเล็กตรอนวงนอกสุด เรียกว่า 

เวเลนซ์อิเล็กตรอน
• แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก แสดงโอกาส
ที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะ
กลุ่มหมอก เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กและ
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงไม่สามารถ
ระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้
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๓. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน • อะตอมของธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้า มีจำนวน
ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
 โปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน การระบุชนิด
ของธาตุพิจารณาจากจำนวนโปรตอน
• เมือ่ อะตอมของธาตุมกี ารให้หรือรับอิเล็กตรอน ทำให้
จำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน 

เกิดเป็นไอออน โดยไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอน
น้อยกว่าจำนวนโปรตอน เรียกว่า ไอออนบวก
ส่วนไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่า
โปรตอน เรียกว่า ไอออนลบ
๔. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการ • สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ธาตุ
เป็นไอโซโทป
เลขอะตอมและเลขมวล โดยเลขอะตอมเป็น
ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนในอะตอม เลขมวล
เป็นตัวเลขที่แสดงผลรวมของจำนวนโปรตอนกับ
นิวตรอนในอะตอม ธาตุชนิดเดียวกันแต่มี
เลขมวลต่างกัน เรียกว่าไอโซโทป
๕. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็น • ธาตุจัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ตารางธาตุ ซึ่งในปัจจุบันจัดเรียงตามเลขอะตอม
หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ
และความคล้ายคลึงของสมบัติ แบ่งออกเป็นหมู่
ซึง่ เป็นแถวในแนวตัง้ และคาบซึง่ เป็นแถวในแนวนอน
ทำให้ธาตุทมี่ สี มบัตเิ ป็นโลหะ อโลหะและกึง่ โลหะ
อยู่เป็นกลุ่มบริเวณใกล้ ๆ กัน และแบ่งธาตุออก
เป็นกลุม่ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุม่ ธาตุแทรนซิชนั
๖. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับ • ธาตุในกลุ่มโลหะ จะนำไฟฟ้าได้ดี และมีแนวโน้ม
อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ ให้อิเล็กตรอน ส่วนธาตุในกลุ่มอโลหะ จะไม่นำ
ไฟฟ้า และมีแนวโน้มรับอิเล็กตรอน โดยธาตุ
เรพรีเซนเททีฟในหมู่ IA - IIA และธาตุแทรนซิชนั ทุกธาตุ
จัดเป็นธาตุในกลุ่มโลหะ ส่วนธาตุเรพรีเซนเททีฟ
ในหมู่ IIIA - VIIA มีทงั้ ธาตุในกลุม่ โลหะและอโลหะ
ส่วนธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู่ VIIIA จัดเป็นธาตุ
อโลหะทั้งหมด
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๗. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์และ • ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน 

อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ
นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย
ธาตุแทรนซิชัน
ซึ่งธาตุบางชนิดมีสมบัติที่เป็นอันตราย จึงต้อง
คำนึงถึงการป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
๘. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ • พันธะโคเวเลนต์ เป็นการยึดเหนี่ยวระหว่าง
หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอน
อะตอมด้วยการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน เกิด
ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง เป็นโมเลกุล โดยการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
๑ คู่เรียกว่า พันธะเดี่ยว เขียนแทนด้วยเส้นพันธะ
๑ เส้น ในโครงสร้างโมเลกุล ส่วนการใช้
เวเลนซ์อเิ ล็กตรอนร่วมกัน ๒ คู่ และ ๓ คู่ เรียกว่า
พันธะคู่ และพันธะสาม เขียนแทนด้วยเส้น
พันธะ ๒ เส้น และ ๓ เส้น ตามลำดับ
๙.   ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย • สารที่มีพันธะภายในโมเลกุลเป็นพันธะโคเวเลนต์
๒ อะตอม 
ทั้งหมดเรียกว่า สารโคเวเลนต์ โดยสารโคเวเลนต์
๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตร
ทีป่ ระกอบด้วย ๒ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน
โครงสร้าง
เป็นสารไม่มีขั้ว ส่วนสารโคเวเลนต์ ที่ประกอบ
๑๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสาร ด้วย ๒ อะตอมของธาตุต่างชนิดกัน เป็นสาร
โคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตาม
มีขั้ว สำหรับสารโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วยอะตอม
สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน
มากกว่า ๒ อะตอม อาจเป็นสารมีขั้วหรือไม่มีขั้ว
ขึ้นอยู่กับรูปร่างของโมเลกุล ซึ่งสภาพขั้วของ
สารโคเวเลนต์ส่งผลต่อแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
ที่ทำให้จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสาร
โคเวเลนต์แตกต่างกัน นอกจากนี้สารบางชนิด
มีจุดเดือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลสูงที่เรียกว่า พันธะไฮโดรเจน 

ซึ่งสารเหล่านี้มีพันธะ N–H O–H หรือ F–H
ภายในโครงสร้างโมเลกุล
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๑๒. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบ
ไอออนิก

• สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของไอออนบวกของธาตุโลหะและไอออนลบของ
ธาตุอโลหะ ในบางกรณีไอออนอาจประกอบด้วย
กลุ่มของอะตอม โดยเมื่อไอออนรวมตัวกันเกิด
เป็นสารประกอบไอออนิกจะมีสัดส่วนการรวมตัว   
เพื่อทำให้ประจุของสารประกอบเป็นกลางทาง
ไฟฟ้า โดยไอออนบวกและไอออนลบจะจัดเรียงตัว
สลับต่อเนื่องกันไปใน ๓ มิติ เกิดเป็นผลึกของสาร
ซึง่ สูตรเคมีของสารประกอบไอออนิกประกอบด้วย
สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนบวกตามด้วย
สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลขที่
แสดงจำนวนไอออนแต่ละชนิดเป็นอัตราส่วน
อย่างต่ำ

๑๓. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ
ไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่า
สารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
หรือนอนอิเล็กโทรไลต์

• สารจะละลายน้ำได้เมื่อองค์ประกอบของสาร
สามารถเกิดแรงดึงดูดกับโมเลกุลของน้ำได้ 

โดยการละลายของสารในน้ำเกิดได้ ๒ ลักษณะ
คือ การละลายแบบแตกตัว และการละลายแบบ
ไม่แตกตัว การละลายแบบแตกตัวเกิดขึน้ กับสาร
ประกอบไอออนิก และสารโคเวเลนต์บางชนิด
ที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส โดยเมื่อสารเกิด
การละลายแบบแตกตัวจะได้ไอออนที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ ทำให้ได้สารละลายที่นำไฟฟ้า 

ซึ่งเรียกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ การละลาย
แบบไม่แตกตัวเกิดขึ้นกับสารโคเวเลนต์ที่มีขั้วสูง
สามารถดึงดูดกับโมเลกุลของน้ำได้ดี โดยเมื่อเกิด
การละลายโมเลกุลของสารจะไม่แตกตัวเป็น
ไอออน และสารละลายที่ได้จะไม่นำไฟฟ้า 

ซึ่งเรียกว่า สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
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๑๔. ระบุสารประกอบอินทรียป์ ระเภทไฮโดรคาร์บอน • สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของ
ว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง
คาร์บอนส่วนใหญ่พบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้าง
หลากหลายและแบ่งได้หลายประเภท เนื่องจาก
ธาตุคาร์บอน สามารถเกิดพันธะกับคาร์บอน
ด้วยกันเองและธาตุอนื่ ๆ นอกจากนีพ้ นั ธะระหว่าง
คาร์บอนยังมีหลายรูปแบบ ได้แก่ พันธะเดี่ยว
พันธะคู่ พันธะสาม
• สารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน โดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
อิ่มตัวมีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยว
ทุกพันธะในโครงสร้าง ส่วนสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวมีพันธะระหว่างคาร์บอน
เป็นพันธะคู่หรือพันธะสามอย่างน้อย ๑ พันธะ
ในโครงสร้าง
๑๕. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติ 

• สารที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งโมเลกุลขนาดเล็ก
ทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ และขนาดใหญ่ พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น
ขนาดใหญ่ที่เกิดจากมอนอเมอร์หลายโมเลกุล
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมี ทำให้สมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอร์แตกต่างจากมอนอเมอร์
ทีเ่ ป็นสารตัง้ ต้น เช่น สถานะ จุดหลอมเหลว 

การละลาย
๑๖. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส
จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

• สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ -COOH สามารถ
แสดงสมบัตคิ วามเป็นกรด ส่วนสารประกอบอินทรีย์
ที่มีหมู่ -NH2 สามารถแสดงสมบัติความเป็นเบส
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๑๗. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิด • การละลายของสารพิจารณาได้จากความมีขั้วของ
ต่าง ๆ ของสาร
ตัวละลายและตัวทำละลาย โดยสารสามารถ
ละลายได้ในตัวทำละลายที่มีขั้วใกล้เคียงกัน
โดยสารมีขั้วละลายในตัวทำละลายทีม่ ขี วั้  

ส่วนสารไม่มขี วั้ ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว
และสารมีขั้วไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว
๑๘. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและ
เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และการนำ
พอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์

• โครงสร้างของพอลิเมอร์อาจเป็นแบบเส้น แบบกิ่ง
หรือแบบร่างแห โดยพอลิเมอร์แบบเส้นและ
แบบกิ่ง มีสมบัติเทอร์มอพลาสติก ส่วนพอลิเมอร์
แบบร่างแห มีสมบัติเทอร์มอเซต จึงมีการใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน

๑๙. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช้ • การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในปริมาณมากก่อให้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
เกิดปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงการลดปริมาณการใช้
การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และ • ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร
แปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมี โดยปฏิกิริยาเคมีอาจให้พลังงานความร้อน
ของปฏิกิริยาเคมี
พลังงานแสง หรือพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
• ปฏิกิริยาเคมีแสดงได้ด้วยสมการเคมี ซึ่งมีสูตรเคมี
ของสารตั้งต้นอยู่ทางด้านซ้ายของลูกศร และ
สูตรเคมีของผลิตภัณฑ์อยู่ทางด้านขวา โดยจำนวน   
อะตอมรวมของแต่ละธาตุทางด้านซ้ายและขวา
เท่ากัน นอกจากนีส้ มการเคมียงั อาจแสดงปัจจัยอืน่
เช่น สถานะ พลังงานที่เกี่ยวข้อง ตัวเร่งปฏิกิริยา
เคมีที่ใช้
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๒๑. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น 

• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 

อุณหภูมิ พื้นที่ผิว หรือตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
• ความรูเ้ กีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออัตราการเกิด
๒๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา ปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำวันและในอุตสาหกรรม
ประจำวันหรือในอุตสาหกรรม
๒๓. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์

• ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทเกิดจากการถ่ายโอน
อิเล็กตรอนของสารในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเรียกว่า
ปฏิกิริยารีดอกซ์

๒๔. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณ • สารที่สามารถแผ่รังสีได้เรียกว่า สารกัมมันตรังสี
ครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี
ซึ่งมีนิวเคลียสที่สลายตัวอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา
ที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่ง
ของปริมาณเดิม เรียกว่า ครึ่งชีวิต โดยสาร
กัมมันตรังสีแต่ละชนิดมีค่าครึ่งชีวิตแตกต่างกัน
๒๕. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์ • รังสีที่แผ่จากสารกัมมันตรังสีมีหลายชนิด เช่น
ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย แอลฟา บีตา แกมมา ซึง่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
ได้แตกต่างกัน การนำสารกัมมันตรังสีแต่ละชนิด
มาใช้ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการจัดการอย่างเหมาะสม
ม.๖

-

-
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ป.๑
ป.๒
ป.๓ ๑. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อ
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ วัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจ
ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหน่ง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่
วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและ
• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจาก
แรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

วัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสอง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น การออกแรง
โดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นการ
ออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น
แรงสัมผัส ส่วนการทีแ่ ม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่าง
แม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็น
ต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส
๓. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก 

• แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้
เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
• แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก
๔. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้น
กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 

ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจาก
แม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขัว้ เหนือและขัว้ ใต้ 

หลักฐานเชิงประจักษ์
ขัว้ แม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกัน
จะดึงดูดกัน
ป.๔ ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐาน • แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อ
เชิงประจักษ์
วัตถุ มีทศิ ทางเข้าสูศ่ นู ย์กลางโลก และเป็น
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ
แรงไม่สมั ผัส แรงดึงดูดทีโ่ ลกกระทำกับวัตถุหนึง่ ๆ
ทำให้วัตถุตกลงสูพ่ นื้ โลก และทำให้วตั ถุมนี ำ้ หนัก
วัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ำหนัก
ของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มมี วลมาก
จะมีนำ้ หนักมาก วัตถุทมี่ มี วลน้อยจะมีนำ้ หนักน้อย
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๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง • มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบ
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ กันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มี
มวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า
วัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจาก
จะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้ว
ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย
ป.๕ ๑. อธิบายวิธกี ารหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว • แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดย
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง
แรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรง
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน ทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน
แนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสอง   

๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทาง
ตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลกู ศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงทีก่ ระทำต่อวัตถุ
๔. ระบุผลของแรงเสียดทานทีม่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลง • แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดย
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง 

ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่ง
ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
ให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้าน
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่
แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง
หรือหยุดนิ่ง
ป.๖ ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก • วัตถุ ๒ ชนิดทีผ่ า่ นการขัดถูแล้ว เมือ่ นำเข้าใกล้กนั
วัตถุที่ผ่านการขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็น
แรงไฟฟ้า ซึง่ เป็นแรงไม่สมั ผัส เกิดขึน้ ระหว่างวัตถุ
ที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ
ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่มี
ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้ามกัน
ดึงดูดกัน
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ม.๑ ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง • เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำต่อ
ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก
วัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ
ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของวัตถุนั้น แรงที่อากาศ
กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 

เรียกว่า ความดันอากาศ 
• ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง
จากพื้นโลก โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป
อากาศเบาบางลง มวลอากาศน้อยลง ความดัน
อากาศก็จะลดลง
ม.๒ ๑. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ
• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรง
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ กระทำต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมคี า่
ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปลีย่ นแปลงการเคลื่อนที่ 

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจาก แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์
แรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
ทีเ่ หมาะสมในการอธิบายปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความดัน กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลว
ของของเหลว
กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 

เรียกว่าความดันของของเหลว
• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กบั ความลึก
จากระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณที่
ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของของเหลวมากขึน้
ความดันของของเหลวจะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ของเหลวทีอ่ ยูล่ กึ กว่า จะมีน้ำหนักของของเหลว
ด้านบนกระทำมากกว่า
๔. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ • เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก
ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ของเหลวกระทำต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

การจมหรือการลอยของวัตถุขนึ้ กับน้ำหนักของ
ในของเหลว
วัตถุและแรงพยุง ถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง
ของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ใน
ของเหลว แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่า
แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม
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๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ • แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น 

โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิว
ให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่
ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยัง
ไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุ
กำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้น
เคลือ่ นทีช่ า้ ลงหรือหยุดนิง่ เรียก แรงเสียดทานจลน์
๗. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาด
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของ
ของแรงเสียดทาน 
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส 
๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ • กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรมต้องการ
ที่กระทำต่อวัตถุ
แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้ำ 

๙. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรูเ้ รือ่ งแรงเสียดทาน การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ บางกิจกรรม
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
ไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพืน้
วิธกี ารลดหรือเพิม่ แรงเสียดทานทีเ่ ป็นประโยชน์ การใช้นำ้ มันหล่อลืน่ ในเครื่องยนต์
ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
• ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
๑๐. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี 

• เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลาง
ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์
มวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำให้วตั ถุ
ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อ
หมุนรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น
การหมุน และคำนวณโดยใช้สมการ 

• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงทีก่ ระทำต่อ
M = Fl
วัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับ
แนวแรง เมือ่ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีคา่ เป็นศูนย์
วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน โดย
โมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาด
เท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา
• ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลาย
ส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่อง
โมเมนต์ของแรงสามารถนำไปใช้ออกแบบและ
ประดิษฐ์ของเล่นได้
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๑๑. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก 

สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทาง
ของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า
และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ

• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ 

แรงโน้มถ่วงทีก่ ระทำต่อวัตถุทอี่ ยูใ่ นสนามโน้มถ่วง
จะมีทศิ พุง่ เข้าหาวัตถุทเี่ ป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง
• วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ
แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุ่ง
เข้าหาหรือออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของ
สนามไฟฟ้า
• วัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศ
พุ่งเข้าหาหรือออกจากขัว้ แม่เหล็กทีเ่ ป็นแหล่ง
ของสนามแม่เหล็ก
๑๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง • ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็ก
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทำ ที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง
ต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจาก
เมือ่ วัตถุอยูห่ า่ งจากแหล่งของสนามนัน้ ๆ มากขึน้
แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้
๑๔. อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของ • การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ 
ของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณ
s
s
v = t และ v = t
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เช่น ระยะทาง
     จากหลักฐานเชิงประจักษ์
อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์
๑๕. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว
ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด
และทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว
• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร
โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศร
แสดงทิศทางของเวกเตอร์นนั้ ๆ
• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง 

เป็นความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้
• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระจัด
มีทิศชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย
และมีขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสอง
ตำแหน่งนั้น
• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็วเป็น
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา
• ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของ
การกระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของ
การกระจัดต่อเวลา
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ชั้น

ตัวชี้วัด

ม.๓
ม.๔
ม.๕ ๑. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็ว
กับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบาย
ความเร่งของวัตถุ

๒. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจาก
แรงหลายแรงทีอ่ ยูใ่ นระนาบเดียวกันทีก่ ระทำต่อ
วัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์
๓. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์
ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
๔. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ
๕. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการ
เคลือ่ นทีแ่ บบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลือ่ นที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

การเคลือ่ นทีแ่ บบวงกลม และการเคลือ่ นทีแ่ บบสัน่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็ว
เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ความเร่งเป็น
อัตราส่วนของความเร็วทีเ่ ปลีย่ นไปต่อเวลาและ
เป็นปริมาณเวกเตอร์ ในกรณีที่วัตถุที่อยู่นิ่งหรือ
เคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงตัววัตถุนั้นมี
ความเร่งเป็นศูนย์
• วัตถุมคี วามเร็วเพิม่ ขึน้ ถ้าความเร็วและความเร่ง
มีทิศเดียวกัน และมีความเร็วลดลง ถ้าความเร็ว
และความเร่งมีทิศตรงกันข้าม
• เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง โดยแรง
ทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกันสามารถหาแรงลัพธ์
ที่กระต่อวัตถุนั้นได้โดยรวมแบบเวกเตอร์
• เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุ 

จะทำให้วตั ถุเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร่งมีทศิ ทางเดียวกับ
แรงลัพธ์โดยขนาดของความเร่งขึ้นกับขนาดของ
แรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ
• แรงกระทำระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยา แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากัน
เกิดขึ้นพร้อมกัน กระทำกับวัตถุคนละก้อน 

แต่มีทิศทางตรงข้าม
• วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวหรือความเร่ง
ไม่คงตัว อาจเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง 

การเคลื่อนที่แนวโค้ง หรือการเคลื่อนที่แบบสั่น
การเคลือ่ นทีแ่ นวตรงด้วยความเร่งคงตัว นำไปใช้
อธิบายการตกแบบเสรี การเคลื่อนที่แนวโค้งด้วย
ความเร่งคงตัว นำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยความเร่งมี
ทิศทางตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลา นำไปใช้
อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่
กลับไปกลับมาด้วยความเร่งมีทิศทางเข้าสู่จุดที่
แรงลัพธ์เป็นศูนย์ เรียกจุดนี้ว่าตำแหน่งสมดุล 

ซึ่งนำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบสั่น
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วง
• ในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุที่มีมวล 

ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก จะมีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของโลกกระทำ
ต่อวัตถุ แรงนี้นำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของ
วัตถุตา่ ง ๆ เช่น ดาวเทียม และดวงจันทร์รอบโลก
๗. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็ก
• กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในบริเวณ
เนื่องจากกระแสไฟฟ้า
รอบแนวการเคลือ่ นทีข่ องกระแสไฟฟ้า หาทิศทาง
ของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้จาก
กฎมือขวา
๘. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
• ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภาคที่มี
อนุภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟ้าทีเ่ คลือ่ นทีใ่ นสนามแม่เหล็ก ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียวกับ
และแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มี
สนามแม่เหล็ก หรือมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ
กระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้ง
โดยกระแสไฟฟ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนาม
อธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์
แม่เหล็ก จะมีแรงแม่เหล็กกระทำ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างมอเตอร์
๙. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง
• เมือ่ มีสนามแม่เหล็กเปลีย่ นแปลงตัดขดลวดตัวนำ
ยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทำให้เกิดอีเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้าง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
๑๐. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน • ภายในนิวเคลียสมีแรงเข้มที่เป็นแรงยึดเหนี่ยว
ของอนุภาคในนิวเคลียส และเป็นแรงหลักที่ใช้
อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียส นอกจากนี้ยังมี
แรงอ่อน ซึ่งเป็นแรงที่ใช้อธิบายการสลายให้
อนุภาคบีตาของธาตุกัมมันตรังสี
ม.๖
-
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น
โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย 

จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม

ป.๓ ๑. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เสียงเกิดจากการสัน่ ของวัตถุ วัตถุทที่ ำให้เกิดเสียง
เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียง
ตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์
สร้างขึ้น เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
ทุกทิศทาง
• แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้
มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนนั้ จะเข้าสูต่ าโดยตรง  

ส่วนการมองเห็นวัตถุทไี่ ม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ต้องมี
แสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตา
อาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ
เมื่อจำเป็น และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสม
กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ 

การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
และแท็บเล็ต
• พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถ 

ในการทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น
พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง
พลังงานเสียง และพลังงานความร้อน โดย
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น
อีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน
เป็นการเปลีย่ นพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน
แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า หรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานอื่น
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ • ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน
ระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า จากข้อมูล จากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง  เช่น
ที่รวบรวมได้ 
พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจาก
๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดย
แก๊สธรรมชาติ 
นำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ
• พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวติ ประจำวัน 

ปลอดภัย
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด
และคุม้ ค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
ป.๔ ๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 

• เมือ่ มองสิง่ ต่าง ๆ โดยมีวตั ถุตา่ งชนิดกันมากัน้ แสง
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ 
 จะทำให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจน
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์
ต่างกัน จึงจำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวกลางโปร่งใส ซึง่ ทำให้มองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ได้ชดั เจน
ตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็น
สิ่งต่าง ๆ นั้น
ป.๕ ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐาน • การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็น
เชิงประจักษ์
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่าน
ตัวกลางมายังหู
๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและ • เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อ
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและ
แหล่งกำเนิดเสียงสัน่ ด้วยความถีต่ ำ่ จะเกิดเสียงต่ำ
การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วน
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง
เสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของ
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง
แหล่งกำเนิดเสียง โดยเมือ่ แหล่งกำเนิดเสียงสัน่ ด้วย
โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถา้ แหล่งกำเนิดเสียง
มลพิษทางเสียง
สั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย
• เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง
เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง
ป.๖ ๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละ • วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก
สายไฟฟ้า และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า
เป็นตัวนำไฟฟ้า ทำหน้าทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 

เครือ่ งใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอื่น
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๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

• เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน 

โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับ
ขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม
ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การต่อ
เซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย
๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอด
เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทำให้หลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน
ที่เหลือดับทั้งหมด  ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้า
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
แบบขนาน เมือ่ ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึง่ ออก
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  โดย
หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่างได้ การต่อ
บอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ในชีวิตประจำวัน
เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้อง
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ
๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ • เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
รับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้าย
เงามืดเงามัว
วัตถุที่ทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสง
บางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณ
ที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย
ม.๑ ๑. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณ • เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำให้
ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยน
และเปลี่ยนสถานะ 
รูปร่าง 
Q = mc∆t  
    โดยใช้สมการ                  และ  
• ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
Q = mL
๒. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร
ขึ้นกับมวล ความร้อนจำเพาะ และอุณหภูมิ 

ที่เปลี่ยนไป 
• ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ
ขึ้นกับมวลและความร้อนแฝงจำเพาะ โดยขณะที่
สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง
๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัวหรือ
• ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้
หดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสีย
เนื่องจากเมื่อสสารได้รับความร้อนจะทำให้
ความร้อน
อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัว
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๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหด
  แต่เมื่อสสารคายความร้อนจะทำให้อนุภาค
และขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน 

เคลือ่ นที่ช้าลง ทำให้เกิดการหดตัว
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ • ความรูเ้ รื่องการหดและขยายตัวของสสาร
วิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เนื่องจากความร้อนนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้าน
ต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน การสร้างรางรถไฟ
การทำเทอร์มอมิเตอร์
๕. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน
• ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
และคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน
ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนกระทั่งอุณหภูมิ
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้
ของสสารทั้งสองเท่ากัน สภาพที่สสารทั้งสอง
สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ
มีอุณหภูมิเท่ากัน เรียกว่า สมดุลความร้อน
• เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน 

ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของสสารหนึ่งจะเท่ากับ
ความร้อนที่ลดลงของอีกสสารหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
๖. สร้างแบบจำลองทีอ่ ธิบายการถ่ายโอนความร้อน • การถ่ายโอนความร้อนมี ๓ แบบ คือ 

โดยการนำความร้อน การพาความร้อน
การนำความร้อน การพาความร้อน และ
การแผ่รังสีความร้อน
การแผ่รงั สีความร้อน การนำความร้อนเป็นการถ่ายโอน
๗. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้
ความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง
ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอน
การถ่ายโอนความร้อน
ความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง
เคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสีความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
• ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 

การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทำภาชนะบรรจุอาหาร
เพื่อเก็บความร้อน หรือการออกแบบระบบ
ระบายความร้อนในอาคาร
ม.๒ ๑. วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับงาน • เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ
และกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่
จะเกิดงาน งานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับขนาด
   โดยใช้สมการ W = Fs และ P = Wt
ของแรงและระยะทางในแนวเดียวกับแรง
   จากข้อมูลที่รวบรวมได้
• งานทีท่ ำในหนึง่ หน่วยเวลาเรียกว่า กำลัง หลักการ
๒. วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ของงานนำไปอธิบายการทำงานของ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
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๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
  เครือ่ งกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน พืน้ เอียง รอกเดีย่ ว ลิม่
เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์
สกรู ล้อและเพลา ซีง่ นำไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ 

และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ในชีวิตประจำวัน
๔. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ • พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ และ
พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
อัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งของวัตถุ จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับ
มวลและตำแหน่งของวัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ใน
สนามโน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็น
พลังงานกล
๕. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยน • ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
พลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ 
 พลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยน
มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้
กลับไปมาได้ โดยผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วง
และพลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือพลังงานกล
ของวัตถุมีค่าคงตัว
๖. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยน
• พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยน
และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้
จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง เช่น
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจาก
แรงเสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น
พลังงานที่ไปใช้ในการทำงานของสิ่งมีชีวิต 
• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยังอีก
ระบบหนึ่งหรือได้รับพลังงานจากระบบอื่นได้
เช่น การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสาร 

การถ่ายโอนพลังงานของการสัน่ ของแหล่งกำเนิดเสียง
ไปยังผูฟ้ งั ทัง้ การเปลีย่ นพลังงานและการถ่ายโอน
พลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่าเดิมตาม
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
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ม.๓ ๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ • เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณ
ออกจากขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์
    จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
• ค่าทีบ่ อกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
ประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรียกว่า ความต่างศักย์
และความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ซึ่งวัดค่าได้จากโวลต์มิเตอร์
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทาง • ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับ
ไฟฟ้า
ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำ
โดยอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า
มีค่าคงที่ เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน
๔. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า • ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว 

สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐาน
แต่ละชิ้นมีความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทาน
เชิงประจักษ์
หลายตัว มีทั้งต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทาน • การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
แบบอนุกรมและขนาน
วงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทาน
แต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์
ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
๖. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ • การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานใน
อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้
วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าทีผ่ า่ นวงจรมีคา่ เท่ากับผลรวม
๗. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว
อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า
โดยความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว
มีค่าเท่ากัน
• ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์มหี ลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นส่วน
แต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้วงจร
ทำงานได้ตามต้องการ
• ตัวต้านทานทำหน้าทีค่ วบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้า
ผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์
ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและ
คายประจุไฟฟ้า
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• เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ทำงานร่วมกัน 

การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วน
นั้น ๆ จะสามารถทำให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้ตาม
ต้องการ
๘. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ   • เครือ่ งใช้ไฟฟ้าจะมีคา่ กำลังไฟฟ้าและความต่างศักย์
W = Pt รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ กำกับไว้ กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ ความต่างศักย์
ไฟฟ้าในบ้าน 
มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจาก
๙. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณ
โดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ของกำลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาใน
อย่างประหยัดและปลอดภัย
หน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น 

กิโลวัตต์ ชั่วโมง หรือหน่วย
• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
ขนานเพือ่ ให้ความต่างศักย์เท่ากัน การใช้เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าในชีวติ ประจำวันต้องเลือกใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ที่มีความต่างศักย์และกำลังไฟฟ้าให้เหมาะกับ
การใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด
๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่น
• คลืน่ เกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง
และบรรยายส่วนประกอบของคลื่น
และไม่อาศัยตัวกลาง  ในคลื่นกล พลังงานจะถูก
ถ่ายโอนผ่านตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลาง
ไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมาจาก
แหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่
ซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น ความถี่
แอมพลิจูด
๑๑. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลาง
ในการเคลือ่ นที่ มีความถีต่ อ่ เนือ่ งเป็นช่วงกว้างมาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็วเท่ากัน 

๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจาก
แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถีต่ า่ ง ๆ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจาก
เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงทีม่ องเห็น อัลตราไวโอเลต
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา  ซึ่งสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ได้
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• เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น
เดียว เป็นลำแสงขนานและมีความเข้มสูง นำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสาร
มีการใช้เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่าน
เส้นใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการสะท้อนกลับหมด
ของแสง  ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด  
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช้
ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย เช่น 

ถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป
อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้รังสี
แกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง
และสามารถทะลุผ่านเซลล์และอวัยวะได้ 

อาจทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้
เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง
๑๓. ออกแบบการทดลองและดำเนินการทดลอง • เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็น
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
ไปตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตกกระทบ
กฎการสะท้อนของแสง
เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน
๑๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดง
และมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ภาพจาก
การเกิดภาพจากกระจกเงา
กระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือต่อแนว
รังสีสะท้อนให้ตดั กัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริง
จะเกิดภาพจริง  แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้
ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน
๑๕. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง
• เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่าง
โปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบายการกระจาย กัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศและแก้ว จะเกิด
แสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน
การหักเห หรืออาจเกิดการสะท้อนกลับหมดใน
เชิงประจักษ์ 
ตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหักเหของแสงผ่าน
๑๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 

เลนส์ทำให้เกิดภาพที่มีชนิดและขนาดต่าง ๆ  
แสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง
• แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เมื่อแสงขาว
ผ่านปริซมึ จะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีตา่ ง ๆ
เรียกว่า สเปกตรัมของแสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ใน
ตัวกลางใด ๆ ที่ไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน
จึงมีการหักเหต่างกัน  
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๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการ • การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้อธิบาย
ทำงานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวม ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และ
ได้
อธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย
๑๘.เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ กระจกโค้งจราจร กล้องโทรทรรศน์
เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา
กล้องจุลทรรศน์ และแว่นสายตา
• ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส เพื่อ
ให้เกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพร่องทางสายตา
เช่น สายตาสัน้ และสายตายาว เป็นเพราะตำแหน่ง
ที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่จอตาพอดี จึงต้องใช้เลนส์
ในการแก้ไขเพื่อช่วยให้มองเห็นเหมือนคนสายตา
ปกติ โดยคนสายตาสั้นใช้เลนส์เว้า ส่วนคน
สายตายาวใช้เลนส์นูน
๑๙. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตาจาก • ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
สายตาในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสว่างไม่เหมาะสม
๒๐. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัด
จะเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่น การดูวัตถุในที่มี
ความสว่างของแสง 
ความสว่างมากหรือน้อยเกินไป การจ้องดู
๒๑. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่าง หน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความสว่างบนพืน้ ทีร่ บั แสง
ของแสงทีม่ ตี อ่ ดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ มีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับความสว่าง
ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่าง
สามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับ
ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดความสว่าง
ที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ
ม.๔
ม.๕ ๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ 

• พลังงานทีป่ ลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน หรือฟิวชัน
ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวล เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์ โดยฟิชชันเป็นปฏิกริ ยิ า
กับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน
ทีน่ วิ เคลียสทีม่ มี วลมากแตกออกเป็นนิวเคลียสที่มี
และฟิวชัน
มวลน้อยกว่า ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียส
ที่มีมวลน้อยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวล
มากขึน้ พลังงานนิวเคลียร์ทปี่ ลดปล่อยออกมาจาก
ฟิชชันและฟิวชัน มีค่าเป็นไปตามความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับพลังงาน
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๒. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ด้านค่าใช้จ่าย

• การนำพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่น
การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์สุริยะ   
• เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีน่ ำมาแก้ปญ
ั หาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงานเป็นการนำความรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ช่วยให้การใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห 

• เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง จะเกิด
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
การสะท้อน เมือ่ คลืน่ เคลือ่ นทีผ่ า่ นรอยต่อระหว่าง
ตัวกลางที่ต่างกัน จะเกิดการหักเห เมื่อคลื่น
เคลือ่ นทีไ่ ปพบขอบสิง่ กีดขวางจะเกิดการเลีย้ วเบน
เมื่อคลื่นสองขบวนมาพบกันจะเกิดการรวมคลื่น
เกิดรูปร่างของคลื่นรวม หลังจากคลื่นทั้งสอง
เคลือ่ นทีผ่ า่ นพ้นกันแล้วจะแยกกัน โดยแต่ละคลืน่
ยังคงมีรูปร่างและทิศทางเดิม
๔. สังเกต และอธิบายความถีธ่ รรมชาติ การสัน่ พ้อง • เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วหยุดกระตุ้น วัตถุจะสั่น
และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง
ด้วยความถี่ที่เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ ถ้ามีแรง
กระตุ้นวัตถุที่กำลังสั่นด้วยความถี่ของการ
ออกแรงตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้น 

จะทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้น เรียกว่า
การสั่นพ้อง เช่น การสั่นพ้องของอาคารสูง 

การสั่นพ้องของสะพาน การสั่นพ้องของเสียง
ในเครื่องดนตรีประเภทเป่า
๕. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห 

• เสียงมีการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและ
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง
การรวมคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นอื่น ๆ
๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง • ความถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมาณที่ใช้บอกเสียงสูง
ความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่ เสียงต่ำ โดยความถี่ที่คนได้ยินมีค่าอยู่ระหว่าง
กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง
๒๐-๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์ ระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้
บอกความดังของเสียงซึ่งขึ้นกับความเข้มเสียง
โดยความเข้มเสียงเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉาก
บนพื้นที่หนึ่งหน่วยในหนึ่งหน่วยเวลา เสียงที่มี
ความดังมากเกินไปเป็นอันตรายต่อหู
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๗. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ 

บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง

• เมื่อเสียงจากแหล่งกำเนิดเดินทางไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนกลับมายังผู้ฟัง ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียง 

ทีอ่ อกจากแหล่งกำเนิดและเสียงทีส่ ะท้อนกลับมา
แยกจากกัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ
• เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกล้เคียงกัน
มารวมกันจะเกิดบีต
• เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผู้ฟังเคลื่อนที่ หรือ
ทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่ ผู้ฟังจะได้ยิน
เสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า ปรากฏการณ์
ดอปเพลอร์
• ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุน้ ด้วยคลืน่ เสียงทีม่ คี วามถี่
เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น 

จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง
• ความรูเ้ กีย่ วกับเสียงนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เช่น คลื่นเหนือเสียงหรืออัลตราซาวนด์ใช้ใน
ทางการแพทย์  บีตของเสียงในการปรับเทียบ
เสียงของเครื่องดนตรี การสั่นพ้องของเสียงใช้
ในการออกแบบเครื่องดนตรีและอธิบายการ
เปล่งเสียงของมนุษย์
• เมือ่ แสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบางสี
โดยขึ้นกับสารสีบนผิววัตถุ และสะท้อนแสงสี
ที่เหลือออกมา ทำให้มองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ
ขึ้นกับแสงสีที่สะท้อนออกมา ความผิดปกติ
ในการมองเห็นสีหรือการบอดสีเกิดจากความ
บกพร่องของเซลล์รูปกรวยบนจอตา
• แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบางสีผ่านออกไปได้
และกั้นบางแสงสี
• การผสมแสงสีทำให้ได้แสงสีที่หลากหลาย
เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วน
ที่เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว
• การผสมสารสีทำให้ได้สารสีที่หลากหลาย 

เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้านำสารสีปฐมภูมิในปริมาณ
ที่เท่ากันมาผสมกันจะได้สารสีผสมเป็นสีดำ

๘. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำความรู้
เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๙. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ
และความผิดปกติในการมองเห็นสี  

๑๐. สังเกต และอธิบายการทำงานของแผ่นกรอง
แสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และ
การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
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• การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ 

ด้านการแสดง
๑๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก
ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลัก
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

การทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัย
โดยสนามทั้งสองมีทิศทางตั้งฉากกัน และตั้งฉาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
• อุปกรณ์บางชนิดทำงานโดยอาศัยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายภาพ
การสั่นพ้องแม่เหล็ก
๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัย • ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ
เพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
และเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณ
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
สำหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม
• สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีสองชนิด คือ  

แอนะล็อกและดิจิทัล การส่งผ่านสารสนเทศ
ด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้โดยมี
ความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก
ม.๖
-
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
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ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑ ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน
และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ 

ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ป.๒

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว 

ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์
และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน 

แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว
• ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ เนื่องจาก
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนใน
เวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน
-

ป.๓ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของ
• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน
๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้น
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ
และตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน • โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง
อาทิตย์ ทำให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดย
ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต
จะเป็นกลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสง
จะเป็นกลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้
เป็นทิศตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์
ตกทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตก
และเมื่อให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก
ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็น
ทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็นทิศใต้
• ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้สิ่งมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้
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ป.๔ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก 

ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

• ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็
หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบตัวเอง
ของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ
ทำให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้าน
ทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตก
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ

๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูป 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์

• ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่รูปร่างของ
ดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวัน
โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็น
เสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง
จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่ง
และมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็น
ดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน

๓. สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบ
สุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร
ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง

• ระบบสุรยิ ะเป็นระบบทีม่ ดี วงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
และมีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์แปดดวง
และบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาด
และระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และ
ยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์
น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่
รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามา
ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
ทำให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์
และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น
บริเวณทีอ่ ยูน่ อกบรรยากาศของโลก มีทงั้ ดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสง
จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้น • การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบาย จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่
แบบรูปเส้นทางการขึน้ และตกของกลุม่ ดาวฤกษ์ ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวง
บนท้องฟ้าในรอบปี
เรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้น
และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏ
ตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการขึ้น
และตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถ
ทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย
ที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือ
ในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาว
ในท้องฟ้า
ป.๖ ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด และ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา 

และจันทรุปราคา

• เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม
ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์
ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน
และสุริยุปราคาวงแหวน
• หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่
ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไป 

เกิดปรากฏการณ์จนั ทรุปราคา ซึง่ มีทงั้ จันทรุปราคา
เต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน

๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และ • เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของมนุษย์
ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 

ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
กล้องโทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง
เพื่อสำรวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ
และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการนำ
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อ
การสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ หรือการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์วัดชีพจร
และการเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑

-

-

ม.๒

-

-

ม.๓ ๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ 
    F = (Gm1m2)/r2
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• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโดยมี
ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ 

ดาวเคราะห์นอ้ ย ดาวหาง และอืน่ ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์
โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และวัตถุ
เหล่านี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง 

แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุ 

โดยเป็นสัดส่วนกับผลคูณของมวลทัง้ สอง และเป็น
สัดส่วนผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่าง
วัตถุทั้งสอง แสดงได้โดยสมการ F = (Gm1m2)/r2
เมื่อ F แทนความโน้มถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง 

G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m1 แทนมวลของ
วัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง และ 

r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง

๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และ
การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่
แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร
ทำให้ส่วนต่าง ๆ บนโลกได้รับปริมาณแสงจาก
ดวงอาทิตย์แตกต่างกันในรอบปี เกิดเป็นฤดู
กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากัน และตำแหน่ง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและ
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไป
ในรอบปี ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต

๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้น
ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

• ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจร
รอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์
ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลก
ได้หันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คน
บนโลกสังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไป
ในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรม
• ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับ
ทีโ่ ลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ขนึ้ ช้า
ไปประมาณวันละ ๕๐ นาที
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• แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำต่อ
โลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมี
ระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิด
ส่วนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและลงน้อยเรียก 

วันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธ์กบั
ข้างขึ้นข้างแรม

๔. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการ
สำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

• เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบนำทาง
ด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง 

การตรวจคราบน้ำมันในทะเล 
• โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพ
มากขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ
เช่น การสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจ
ดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ การสำรวจดาวอังคาร
และบริวารอื่นของดวงอาทิตย์

ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน • ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ
สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด
ทฤษฎีบิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบง
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการ
ที่เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก
ของเอกภพ
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของ
เอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอณ
ุ หภูมลิ ดลง มีสสารคงอยู่
ในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด และมี
วิวัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเนบิวลา
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะเป็นสมาชิก
บางส่วนของเอกภพ
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๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

• หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ 

จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง การขยายตัวของเอกภพ ซึง่ อธิบายด้วยกฎฮับเบิล
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ
พื้นหลังจากอวกาศ
ระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ห่างออกจากโลก
และหลักฐานอีกประการ คือ การค้นพบไมโครเวฟ
พื้นหลัง ที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทุกทิศทาง
และสอดคล้องกับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศ 

มีค่าประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน
๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี • กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวนหลายแสน
ทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ ล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของดาวฤกษ์
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้าอื่น เช่น
ทางช้างเผือกของคนบนโลก
เนบิวลา และสสารระหว่างดาว โดยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ภายในของกาแล็กซีอยู่รวมกันด้วย
แรงโน้มถ่วง 
• กาแล็กซีมีรูปร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุริยะ 

อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหัน
แบบมีคาน มีโครงสร้าง คือ นิวเคลียส จาน และ
ฮาโล ดาวฤกษ์จำนวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียส
และจาน โดยมีระบบสุรยิ ะอยูห่ า่ งจากจุดศูนย์กลาง
ของกาแล็กซีทางช้างเผือก ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปีแสง
ซึ่งทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็น
บริเวณหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมอง
ของคนบนโลก แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของทาง
ช้างเผือกคือดาวฤกษ์ ที่อยู่อย่างหนาแน่นใน
กาแล็กซีทางช้างเผือก
๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดง
การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด 

จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
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• ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์
คือ ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกันตั้งแต่ ๒ ดวงขึ้นไป 

ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ เกิดจาก
การยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้
แรงโน้มถ่วง ทำให้บางส่วนของเนบิวลามีขนาดเล็กลง
ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เกิดเป็นดาวฤกษ์
ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยา
เทอร์มอนิวเคลียร์ ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะกลายเป็น
ดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์อยู่ในสภาพสมดุลระหว่าง
แรงดันกับแรงโน้มถ่วงซึ่งเรียกว่า สมดุลอุทกสถิต 

จึงทำให้ดาวฤกษ์มีเสถียรภาพและปลดปล่อย
พลังงานเป็นเวลานาน ตลอดช่วงชีวิตของ
ดาวฤกษ์
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• ปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาหลักของ
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ที่แก่น
ของดาวฤกษ์ ทำให้เกิดการหลอมนิวเคลียสของ
ไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียมแล้วก่อให้เกิด
พลังงานอย่างต่อเนื่อง

๕. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ
• ความส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจาก
ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ ดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีต่อ
ส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
หน่วยพื้นที่ ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต แต่เนื่องจาก
ตาของมนุษย์ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ความส่องสว่างที่มีค่าน้อยๆ จึงกำหนดค่าการ
เปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวฤกษ์ด้วยค่า
โชติมาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับความส่องสว่าง
ของดาวฤกษ์ ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต
๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว 

และสเปกตรัมของดาวฤกษ์

• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว และ
สเปกตรัมของดาวฤกษ์ ซึ่งนักดาราศาสตร์ใช้
สเปกตรัมในการจำแนกชนิดของดาวฤกษ์

๗. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น • มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ 

และวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ างประการ ก่อนเกิด ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะผลิตและใช้
ของดาวฤกษ์
พลังงานมาก จึงมีอายุสนั้ กว่าดาวฤกษ์ทมี่ มี วลน้อย
• ดาวฤกษ์มีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน 

การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับ
มวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ ส่วนใหญ่เทียบกับจำนวน
เท่าของมวลดวงอาทิตย์
๘. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุรยิ ะ และการแบ่ง • ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่น
เขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของ
และแก๊สที่เรียกว่า เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส
ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต
ประมาณร้อยละ ๙๙.๘ ของมวล ได้รวมตัวเป็น
ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นก้อนแก๊สร้อน หรือ พลาสมา
สสารส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และ
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงแบ่งเขต
บริวารของ ดวงอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด
และองค์ประกอบ ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน 

ดาวเคราะห์นอ้ ย ดาวเคราะห์ชนั้ นอก และดงดาวหาง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

85

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต
เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางทีเ่ หมาะสม
อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต มีอุณหภูมิ
เหมาะสมและสามารถเกิดน้ำที่ยังคงสถานะเป็น
ของเหลวได้ ปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์
ทีอ่ ยูน่ อกระบบสุรยิ ะจำนวนมาก และมีดาวเคราะห์
บางดวงที่อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต
คล้ายโลก

๙. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิด
• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 

ลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
 แก่น เขตการแผ่รงั สี และเขตการพาความร้อน และมี
นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ชั้นบรรยากาศอยู่เหนือเขตพาความร้อน ซึ่งแบ่ง
กับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก
เป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์ ชั้นโครโมสเฟียร์
รวมทั้งประเทศไทย
และคอโรนา ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์
มีปรากฏการณ์สำคัญ เช่น จุดมืดดวงอาทิตย์ 

การลุกจ้า ที่ทำให้เกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ 

ซึ่งส่งผลต่อโลก 
• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค
จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาค
ที่หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคที่มีประจุ 

ลมสุรยิ ะส่งผลทำให้เกิดหางของดาวหางทีเ่ รืองแสง
และชี้ไปทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ 

และเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้
• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูงจำนวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครั้ง
ในช่วงที่มีการลุกจ้า และในช่วงที่มีจุดมืด
ดวงอาทิตย์จำนวนมาก และในบางครั้งมีการ
พ่นก้อนมวลคอโรนา พายุสุริยะอาจส่งผลต่อ
สนามแม่เหล็กโลก จึงอาจรบกวนระบบการ
ส่งกระแสไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งอาจส่งผล
ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียม นอกจากนั้น
มักทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้
ที่สังเกตได้ชัดเจน
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑๐. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้
กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอ
แนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
หรือในอนาคต

• มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อขยาย
ขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และในขณะ
เดียวกันมนุษย์ได้นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์ อาหาร
การแพทย์
• นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ เพือ่ ศึกษา
แหล่งกำเนิดของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศ ในช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ
อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ์
• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษย์หรือ
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นไปสู่อวกาศ เพื่อ
สำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น ส่วนสถานี
อวกาศ คือ ห้องปฏิบตั กิ ารลอยฟ้า ทีโ่ คจรรอบโลก
ใช้ในการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ
ในสภาพไร้น้ำหนัก
• ดาวเทียม คือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการสำรวจวัตถุทอ้ งฟ้า
และนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การสือ่ สาร
โทรคมนาคม การระบุตำแหน่งบนโลก การสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา โดยดาวเทียม
มีหลายประเภทสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์วงโคจร
และการใช้งาน
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลีย่ นแปลง
ภายในโลกและบนผิ ว โลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะ
เฉพาะตัวที่สังเกตได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว
ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง
และเนื้อหิน

ป.๒ ๑. ระบุสว่ นประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน • ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่
โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ 
 ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูล 

ในเนือ้ ดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว
ที่รวบรวมได้
และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
ของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ำที่แตกต่างกัน
• ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
ตามลักษณะและสมบัติของดิน
ป.๓ ๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความ
• อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย
สำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
อากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง อากาศ
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอ มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของ
แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษ อากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือ
ทางอากาศ
ฝุ่นละอองในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษทางอากาศ
• แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ
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๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• ลม คือ อากาศทีเ่ คลือ่ นที่ เกิดจากความแตกต่างกัน
ของอุณหภูมอิ ากาศบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้กนั โดยอากาศ
บริเวณทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู จะลอยตัวสูงขึน้ และอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 

๔. บรรยายประโยชน์และโทษของลม จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

• ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ในการผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลมเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๔

-

-

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุ • โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ
ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดิน และ
น้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็ม
ประมาณร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่ในมหาสมุทร
และแหล่งน้ำอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณ
ร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณ
น้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ำแข็ง และ
พืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดนิ ชัน้ ดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็ง
ใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน
บรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทาง
การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ

• น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 

จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ

๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำ • วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูป
ในวัฏจักรน้ำ 
ซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ 

น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดนิ โดยพฤติกรรมการดำรงชีวติ
ของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ
๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง • ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ
และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง
โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละออง
เรณูของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อ
ละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง
จากพื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ำ
ที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก
ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่
บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่า น้ำค้าง 

ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 

น้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
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ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มี
สถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝนเกิดจาก
ละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ
พยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศ
ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีนำ้ หนัก
มากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำทีเ่ ปลีย่ นสถานะเป็นน้ำแข็ง
แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนอง
ทีม่ ขี นาดใหญ่และอยูใ่ นระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็ง
ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา

ป.๖ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี
• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถ
จากแบบจำลอง
จำแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น ๓ ประเภท
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหิน 

มีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน
• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก
แรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน
เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน
มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็น
เนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือ
ตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมี
ลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า หินชั้น
• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่ง
อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร 

โดยการกระทำของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึก
ของแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางชนิด
แซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่มี
ความแข็งมาก
• หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท มีการเปลี่ยนแปลง
จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ
ประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
คงที่และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
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๒. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหิน • หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
และแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิต
ประจำวันในลักษณะต่าง ๆ เช่น นำแร่มาทำ
เครื่องสำอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ และนำหินมาใช้ในงานก่อสร้าง
ต่าง ๆ เป็นต้น
๓. สร้างแบบจำลองทีอ่ ธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ • ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการ
และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
ซากดึกดำบรรพ์
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิต
ที่ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบ
ซากดึกดำบรรพ์ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง
หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์
• ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต
ขณะเกิดสิง่ มีชวี ติ นัน้ เช่น หากพบซากดึกดำบรรพ์
ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหากพบ
ซากดึกดำบรรพ์ของพืช สภาพแวดล้อมบริเวณนัน้
อาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนีซ้ ากดึกดำบรรพ์
ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูล
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม • ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดิน
รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพื้นน้ำ ร้อนและเย็นไม่เท่ากันทำให้อุณหภูมิ
จากแบบจำลอง
อากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกัน จึงเกิด
การเคลือ่ นทีข่ องอากาศจากบริเวณทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ่
ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่พบบริเวณ
ชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทำให้มี
ลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดใน
เวลากลางวัน ทำให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง
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๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย • มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค
ประเทศไทยได้รบั ผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ทำให้เกิดฤดูหนาว และได้รับผลจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมทำให้เกิด
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม
และประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์
เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลา
เที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
อย่างเต็มที่ อากาศจึงร้อนอบอ้าวทำให้เกิดฤดูรอ้ น
๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม 

การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 
๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ
เฝ้าระวังและปฏิบตั ติ นให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว
และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน
• มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น
ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ
ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของ
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย

๘. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ • ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจก
เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อนแล้ว
ต่อสิ่งมีชีวิต 
คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศ
๙. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือน
บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ • หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น 

ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก
ม.๑ ๑. สร้างแบบจำลองทีอ่ ธิบายการแบ่งชัน้ บรรยากาศ • โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติ
และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละ และองค์ประกอบของบรรยากาศในการแบ่งบรรยากาศ
ชั้น
ของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบ
ตามเกณฑ์ทแี่ ตกต่างกัน โดยทัว่ ไปนักวิทยาศาสตร์
ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง
แบ่งบรรยากาศได้เป็น ๕ ชัน้ ได้แก่ ชัน้ โทรโพสเฟียร์
ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ 

ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และชั้นเอกโซสเฟียร์
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• บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต
แตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์
ลมฟ้าอากาศทีส่ ำคัญต่อการดำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ
ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป 

ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามา
ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก 

ลดโอกาสทีจ่ ะทำความเสียหายแก่สงิ่ มีชวี ติ บนโลก
ชั้นเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุ และ
ชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะสำหรับการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำ

๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูล 

ที่รวบรวมได้

• ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึง่
ของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น
เมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อย
ในประเทศไทยได้แก่ ฝน องค์ประกอบ
ลมฟ้าอากาศเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์และ
ลักษณะพื้นผิวโลกส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำส่งผลต่อ
ความชื้น ความกดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้น
และลมส่งผลต่อเมฆ

๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง • พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มี
และพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
อุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการ
ความสูง ที่มีอุณหภูมิต่ำลง จนกระทั่งไอน้ำ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย
ในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำ และ
เกิดต่อเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนอง
ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ
ฟ้าผ่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

93

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเล
ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
บริเวณนั้นเคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น
บริเวณกว้าง อากาศจากบริเวณอื่นเคลื่อนเข้ามา
แทนที่และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ 

ยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน
เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุน
เขตร้อนทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จึงควรปฏิตนให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร 

การพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่
ที่เสี่ยงภัย

๔. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์
อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้

• การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตรวจวัด
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำพยากรณ์อากาศ

๕. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ 

โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้
ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ

• การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชวี ติ ประจำวัน การคมนาคม
การเกษตร การป้องกัน และเฝ้าระวังภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

๖. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลีย่ นแปลง • ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้
โดยปัจจัยทางธรรมชาติ แต่ปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรม
ของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อย
มากที่สุด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 
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๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผล
ภูมอิ ากาศโลก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ น กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้น
ของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ 

การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์จึงควร
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และแนวทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ม.๒ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ • เชือ้ เพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้
สภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดยกระบวนการ
เชือ้ เพลิงซากดึกดำบรรพ์ จากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ ทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน และปิโตรเลียม ซึ่ง
เกิดจากวัตถุต้นกำเนิด และสภาพแวดล้อม
การเกิดที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ชนิดของเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะ สมบัติ และการนำไป
ใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับปิโตรเลียม
จะต้องมีการผ่านการกลัน่ ลำดับส่วนก่อนการใช้งาน
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดไป เนื่องจากต้องใช้เวลานานหลายล้านปี
จึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้
๒. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ โดยนำเสนอแนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้แก๊สบางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้
เชือ้ เพลิงซากดึกดำบรรพ์ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และไนตรัสออกไซด์ ยังเป็นแก๊สเรือนกระจก
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้พลังงาน
ทดแทน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
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• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงาน
ที่สำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจาก
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณจำกัดและ
มักเพิ่มมลภาวะในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช้
พลังงานทดแทนมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล 

พลังงานคลืน่ พลังงานความร้อนใต้พภิ พ 

พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละชนิด
จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

๔. สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลก • โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตาม
ตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก ซึ่งอยู่
นอกสุด ประกอบด้วยสารประกอบของซิลิกอน
และอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลกคือส่วนที่อยู่
ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก มีองค์ประกอบ
หลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม
และเหล็ก และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลางของ
โลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล 

ซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
• การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัว
และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง
ของตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าว ธรณีวิทยา ทีท่ ำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นภูมิลักษณ์แบบต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ
น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวิต
สภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี
• การผุพังอยู่กับที่ คือ การที่หินผุพังทำลายลง
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศกับ
น้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับ
แบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์
ซึ่งมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น
• การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดไป
ละลายไปหรือกร่อนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ
คือ ลม น้ำ และธารน้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ
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  ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู
การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่ม
ก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด
• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของ
วัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง

๖. อธิบายลักษณะของชัน้ หน้าตัดดินและกระบวนการ • ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้า
เกิดดิน จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุปัจจัย
กับอินทรียวัตถุที่ได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืช
ที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
ซากสัตว์ทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดิน
แบ่งออกเป็นหลายชัน้ ขนานหรือเกือบขนานไปกับ
ผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
ลักษณะอืน่ ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนือ้ ดิน การยึดตัว
ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกตได้จากการ
สำรวจภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้
อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E, B, C, R
• ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้
เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด
• ปัจจัยทีท่ ำให้ดนิ แต่ละท้องถิน่ มีลกั ษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดดิน ภูมิอากาศ
สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลา
ในการเกิดดิน
๗. ตรวจวัดสมบัตบิ างประการของดิน โดยใช้เครือ่ งมือ • สมบัตบิ างประการของดิน เช่น เนือ้ ดิน ความชืน้ ดิน
ที่เหมาะสมและนำเสนอแนวทางการใช้
ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน สามารถ
ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน
นำไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจนำไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรหรืออื่น ๆ ซึ่งดินที่ไม่เหมาะสม
ต่อการทำการเกษตร เช่น ดินจืด ดินเปรีย้ ว ดินเค็ม
และดินดาน อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ
หรือการใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มี
สภาพเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
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๘. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน • แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นโลก
และแหล่งน้ำใต้ดิน จากแบบจำลอง
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง การไหล
ของน้ำทำให้พื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ
เช่น ลำธาร คลอง และแม่นำ้ ซึง่ ร่องน้ำจะมีขนาด
และรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ
ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูง
ต่ำของพื้นที่ เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่ง
จะเกิดการสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ
ทะเล และมหาสมุทร
• แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป
สะสมตัวใต้พื้นโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดินและ
น้ำบาดาล น้ำในดินเป็นน้ำที่อยู่ร่วมกับอากาศ
ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาล
เป็นน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้
ในชั้นหินหรือชั้นดิน จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ
๙. สร้างแบบจำลองทีอ่ ธิบายการใช้นำ้ และนำเสนอ • แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินถูกนำมาใช้
แนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการ
ตนเอง
การใช้ประโยชน์น้ำและคุณภาพของแหล่งน้ำ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น 

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
และแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรม
ของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินจึงถูกนำมาใช้
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงมาก 

จึงต้องมีการจัดการใช้นำ้ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
ซึ่งอาจทำได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มี
แหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวติ การจัดสรร
และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ
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๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิด • น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ
และผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ 

ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง
แก่ชีวิต และทรัพย์สิน
• น้ำท่วม เกิดจากพืน้ ทีห่ นึง่ ได้รบั ปริมาณน้ำเกินกว่า
ทีจ่ ะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยูใ่ ต้นำ้ โดยขึน้ อยู่
กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่
• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการ
กัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากที่หนึ่ง
ไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่ง
เดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อน
เข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไป
ถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง
• ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่
ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ
น้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่
• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ
ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน
เกลือหินใต้ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอน
ลงไปในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน 
• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือ
หินร่วน เมือ่ มวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมาก
ที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออก
ไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย์
ม.๓

-

-

ม.๔

-

-

ม.๕

-

-
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ม.๖ ๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก • การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน เช่น
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ องค์ประกอบ
ทางเคมีของอุกกาบาต ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 

ที่เคลื่อนที่ผ่านโลก จึงสามารถแบ่งชั้นโครงสร้าง
โลก ได้ ๒ แบบ คือ โครงสร้างโลกตามองค์ประกอบ
ทางเคมี แบ่งได้เป็น ๓ ชั้น ได้แก่ เปลือกโลก 

เนื้อโลก และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตาม
สมบัติเชิงกล แบ่งได้เป็น ๕ ชั้น ได้แก่ ธรณีภาค
ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอก 

และแก่นโลกชั้นใน
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๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณีภาค
การเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีดังกล่าว
อธิบายได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎี
การแผ่ขยายพื้นสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน
ได้แก่ รูปร่างของขอบทวีปทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกันได้
ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขา
ซากดึกดำบรรพ์ ร่องรอยการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนธารน้ำแข็ง ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล
อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้ง การค้นพบ
สันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร

๓. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อ
ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของ 

แผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐาน 

ทางธรณีวิทยาที่พบ

• การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ทำให้
เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ตามทฤษฎีธรณี
แปรสัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพบ
หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐาน
และธรณีโครงสร้าง ที่บริเวณแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟ
รูปโค้ง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้
ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่บริเวณแนวรอย
ต่อของแผ่นธรณี เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับรูปแบบ
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  การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี นักวิทยาศาสตร์
จึงสรุปได้วา่ แนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี ๓ รูปแบบ
ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี
เคลื่อนที่เข้าหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน
ในแนวราบ

๔. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด • ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ ขึน้ มาตามส่วนเปราะบาง หรือรอยแตกบนเปลือกโลก
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณี
ให้ปลอดภัย
ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ผลจาก
การระเบิดของภูเขาไฟมีทั้งประโยชน์และโทษ 

จึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และ
การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและ
• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานที่
ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้ง
สะสมไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหว
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
สะเทือน แผ่นดินไหวมีขนาดและความรุนแรง
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน แตกต่างกัน มักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่น
ให้ปลอดภัย
ธรณี และพื้นทีภ่ ายใต้อิทธิพลของการเคลื่อนของ
แผ่นธรณี ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหาย 

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องศึกษา
แนวทางในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ • สึนามิ คือ คลื่นน้ำที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ำ 

รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
ในปริมาณมหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเลหรือ
และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
มหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ คือ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ความยาวคลืน่ มากและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
เมื่ออยู่กลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย
และอาจเพิ่ม ความสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ำตื้น จึงทำให้พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 

ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสิ่งก่อสร้าง
ในบริเวณชายหาดนั้น จึงต้องศึกษาแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

101

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๗. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงาน • พื้นผิวโลกแต่ละบริเวณได้รับพลังงานจาก
จากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ
ดวงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ของโลก
ปัจจัยสำคัญหลายประการ เช่น สัณฐานและ
การเอียงของแกนโลก ลักษณะของพื้นผิว 

ละอองลอย และเมฆ ทำให้แต่ละบริเวณบนโลก
มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีความกดอากาศ
แตกต่างกัน และเกิดการถ่ายโอนพลังงานระหว่างกัน
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๘. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็น
ผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจากความ
กดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ 

โดยอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกด
อากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน ในการเคลื่อนที่ของอากาศ
ในแนวราบ และเมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของ
อากาศในแนวดิ่งจะพบว่าอากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศต่ำจะมีการยกตัวขึ้นขณะที่
อากาศเหนือบริเวณความกดอากาศสูง จะจมตัวลง
โดยการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่งนี้ ทำให้เกิดเป็นการหมุนเวียนของอากาศ

๙. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็น
ผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

• การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดแรงคอริออลิส
ส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเบนไป
โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณซีกโลกเหนือ
จะเบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม ส่วนบริเวณซีกโลก
ใต้จะเบนไปทางซ้ายจากทิศทางเดิม

๑๐. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ

• โลกมีความกดอากาศแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ
รวมทั้งอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ทำให้อากาศในแต่ละซีกโลกเกิดการหมุนเวียน
ของอากาศตามเขตละติจูด แบ่งออกเป็น ๓ แถบ
โดยแต่ละแถบมีภูมิอากาศแตกต่างกัน ได้แก่ 

การหมุนเวียน แถบขั้วโลกมีภูมิอากาศแบบ
หนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง
มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น และ การหมุนเวียน
แถบเขตร้อนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• นอกจากนี้บริเวณรอยต่อของการหมุนเวียน
อากาศแต่ละแถบละติจูด จะมีลักษณะลมฟ้า
อากาศ ที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณใกล้ศูนย์สูตร
มีปริมาณ หยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าบริเวณอื่น
บริเวณละติจูด ๓๐ องศา มีอากาศแห้งแล้ง 

ส่วนบริเวณละติจูด ๖๐ องศา อากาศมีความ
แปรปรวนสูง

๑๑. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ • การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
ผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียน ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ
ของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
ในแต่ละแถบละติจูดเป็นปัจจัยหลักทำให้บริเวณ
ซีกโลกเหนือมีการหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้า
ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาใน
ซีกโลกใต้ ซึ่งกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
มีทั้งกระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำเย็น
๑๒. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศ
และน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะ
ภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม

• การหมุนเวียนอากาศและน้ำในมหาสมุทร 

ส่งผลต่อภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต 

และสิ่งแวดล้อม เช่น กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม
ที่ทำให้บางประเทศในทวีปยุโรปไม่หนาวเย็น
เกินไป และเมื่อการหมุนเวียนอากาศและน้ำ
ในมหาสมุทรแปรปรวน ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ
และลานีญา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน
ของลมค้าและส่งผลต่อประเทศที่อยู่บริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก

๑๓. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
• โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยปริมาณ
ภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติ พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ย
เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการ
ที่โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ ทำให้เกิดสมดุล
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
พลังงานของโลก ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ในแต่ละปีค่อนข้างคงที่และมีลักษณะภูมิอากาศ
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกและภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ เช่น
แก๊สเรือนกระจก ลักษณะผิวโลก และละอองลอย
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มนุษย์มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกได้โดยการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงาน เช่น ลดการ
ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและละอองลอย

๑๔. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ 

• แผนที่อากาศผิวพื้นแสดงข้อมูลการตรวจอากาศ
ที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูล
ในรูปแบบสัญลักษณ์หรือตัวเลข เช่น บริเวณ
สารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิต ความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ 

ให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน ร่องความกดอากาศต่ำ 

การแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ
ทำให้ทราบลักษณะลมฟ้าอากาศ ณ บริเวณหนึ่ง
• การแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่
อากาศ ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถ
นำมาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
สภาพลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือกช่วงเวลา
ในการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาล 

การเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ การดำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์ อื่ น ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นางานอย่ า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

-

-

ป.๒

-

-

ป.๓

-

-

ป.๔

-

-

ป.๕

-

-

ป.๖

-

-

ม.๑ ๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวติ ประจำวัน • เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น 

และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ ชิน้ งานหรือวิธกี าร เพือ่ ใช้แก้ปญั หา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถ
ในการทำงานของมนุษย์
• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ 

ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและ
ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบ
ไปด้วยตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและ
การทำงานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้ตามต้องการ
• เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก
หลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้า
ของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน • ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง พบได้จากหลายบริบทขึน้ กับสถานการณ์ทปี่ ระสบ
กับปัญหา 
เช่น การเกษตร การอาหาร 
• การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล
ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร
ทีม่ อี ยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ
การเขียนผังงาน
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จ
ได้ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาด
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
๔. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง
• การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผ่าน
สื่อออนไลน์
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ 

เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
และปลอดภัย
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์
วงจรไฟฟ้า
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง
รู้จักเก็บรักษา
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ม.๒ ๑. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 

โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้อง
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจ
เลือกใช้ให้เหมาะสม
๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือ
• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น 

ท้องถิน่ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ มีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ที่ประสบ เช่น ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
การเกษตร การอาหาร
• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา
แล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน
ขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข
และทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูล
และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน
• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงาน
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาด
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
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๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นำเสนอผลการแก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ชิ้นงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้
ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อ
หาข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน 

การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ

๕. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้
โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ 

เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง
รอก ล้อ เพลา
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จัก
เก็บรักษา

ม.๓ ๑. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
• เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาตัง้ แต่อดีต
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
หลายด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง ความก้าวหน้าของศาสตร์ตา่ ง ๆ การเปลีย่ นแปลง
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
• เทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั ศาสตร์อนื่ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้
ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่
ได้สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
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๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือ • ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง • การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอ
เงือ่ นไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอน 

ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น • การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
ขั้นตอน
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ
การเขียนผังงาน
• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทาง 

การแก้ปัญหามีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ
ตาราง ภาพเคลื่อนไหว
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาด
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น
๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผล • การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
ชิ้นงานหรือวิธีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
แก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน 

การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ
การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
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เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย 

เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้
โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์
สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ เฟือง
คาน รอก ล้อ เพลา
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จัก
เก็บรักษา

ม.๔ ๑. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ • ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุม่ ของส่วนต่าง ๆ ตัง้ แต่
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงาน
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่
ร่วมกันเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยในการทำงาน
จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
ของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 

สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กันนอกจากนี้
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ระบบย่อยหลายระบบ (sub-systems) ที่ทำงาน
สัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำงาน
ผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำงานของระบบอื่นด้วย
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัย
มาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ 

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อ • ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม
สังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อน
การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ 

เพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา
ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้หลากหลายปัญหา
โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทาง
• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิค
ปัญญา
หรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ช่วยให้เข้าใจ
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก
ศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำไปสูก่ ารออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอ
เงือ่ นไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
หรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 

ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ช่วยในการออกแบบ วางแผนขัน้ ตอนการทำงาน • การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
และดำเนินการแก้ปัญหา 
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ
การเขียนผังงาน 
• ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 

มีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของ
การทำงานที่อาจเกิดขึ้น
๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผล
ของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือ
การนำเสนอต่อภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาต่อยอด
สู่งานอาชีพ
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ตัวชี้วัด
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และปลอดภัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 

ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ
เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน
วงจรสำเร็จรูป
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง
รู้จักเก็บรักษา

ม.๕ ๑. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ • การทำโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้
รวมทัง้ ทรัพยากรในการทำโครงงานเพือ่ แก้ปญั หา และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
หรือพัฒนางาน
ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อ
แก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน
• การทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
สามารถดำเนินการได้ โดยเริ่มจาก การสำรวจ
สถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อ
โครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปญั หา วางแผน
และดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ม.๖
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้
การทำงาน และการแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ ท่าทัน และมีจริยธรรม
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑ ๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก
การเปรียบเทียบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

๒. แสดงลำดับขัน้ ตอนการทำงานหรือการแก้ปญ
ั หา • การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า
๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 

ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลีย่ นรูปร่าง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org

๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล • การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้
ตามวัตถุประสงค์
เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เทคโนโลยี
• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ 

การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ
• การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ
บุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด 

ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน

ป.๒ ๑. แสดงลำดับขัน้ ตอนการทำงานหรือการแก้ปญ
ั หา • การแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หา ทำได้โดยการเขียน
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น 

การแต่งตัวมาโรงเรียน
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 

หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ตัวละครทำงานตามที่ต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสัง่
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org
๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ
การเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้
ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ
• การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวด
หมู่ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำให้
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล
อื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด 

ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี

114

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน

ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทมึ ในการทำงานหรือการแก้ปญ
ั หา • อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ • การแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู 

เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร 

การทำความสะอาดห้องเรียน
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมที่สั่งให้ 

ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสัง่
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ 

การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว 

และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน
และการดำเนินชีวิต
• เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ
• การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยใช้
เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้น
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ
• ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 

(อาจเป็นความรู้ในวิชาอื่น ๆ หรือเรื่องที่เป็น
ประเด็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น)
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่
ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง
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๔. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ • การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ
ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 

จัดกลุ่ม เรียงลำดับ
• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำเอกสาร
รายงาน การจัดทำป้ายประกาศ
• การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น 

ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ หรือซอฟต์แวร์กราฟิก 

สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 

ทำป้ายประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูล
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
ตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง เมื่อ
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจ
• การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น
เช่น ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อื่น
เสียหายหรือเสียใจ
• ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ป.๔ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
อย่างง่าย
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มี 

การคำนวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว
และมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการ
ต่าง ๆ
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๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข

• การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ
โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลััพธ์
ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้อง
• ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช่น นิทานที่มี 

การโต้ตอบกับผูใ้ ช้ การ์ตนู สัน้ เล่ากิจวัตรประจำวัน
ภาพเคลื่อนไหว
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ้ นื่
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

• การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ
• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ
สำนักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล
การอ้างอิง
• เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง
นำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือก
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
• การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้อง 

นำข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)

๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ • การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ 

โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
ในชีวิตประจำวัน
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 

จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม
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• วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)
• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน
โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ
• การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เช่น การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพื่อประมวลผลข้อมูล
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ
สร้างรายการอาหารสำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์
นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารที่เป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่
ไม่เหมาะสม

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปม 

ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ทมี่ ขี อ้ มูลส่วนตัวของผูอ้ นื่
ส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ
การบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น
• การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
• การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข
ประจำตัวประชาชน

ป.๕ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
อย่างง่าย
แก้ปญั หา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์
ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม
ทำนายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต
ตามค่าข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้าน
ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว
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๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล • การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน
เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด
เป็นข้อความหรือผังงาน
และแก้ไข
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมทีม่ กี ารตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน 

ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง 

ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่
เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูง
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรม
สั่งให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร
และทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

• การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา
ผลการค้นหา
• การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล
บล็อก โปรแกรมสนทนา
• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
• การใช้อนิ เทอร์เน็ตในการติดต่อสือ่ สารและทำงาน
ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมในห้องเรียน การแลกเปลีย่ น
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแล
ของครู
• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
• ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

119

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก
ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปญ
ั หาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 

ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 

สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้
การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และสำรวจแผนที่
ในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการ
พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ทำแบบสำรวจความ
คิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล นำเสนอข้อมูล
โดยการใช้ blog หรือ web page

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท • อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 

เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ ทางอินเทอร์เน็ต
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล • มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่ไม่เหมาะสม
(บูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง)
ป.๖ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ • การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอนจะช่วยให้แก้ปญ
ั หา
วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา
• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข
• การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงาน
แบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วย
ให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่ต้องการ
ให้เร็วที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย
ตอบให้ถูกภายใน ๒๐ คำถาม การคำนวณเวลา
ในการเดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา 

จุดหยุดพัก
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๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อ
• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด เป็นข้อความหรือผังงาน
ของโปรแกรมและแก้ไข
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร
การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 

ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม
หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว
จากแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือหลายแหล่ง และข้อมูล
มีความสอดคล้องกัน
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้
ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล
หรือชนิดของไฟล์
• การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม
ค้นหา
• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย)

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 

ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน
• วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
• การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง)
• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์
• อันตรายจากการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ทอี่ ยูบ่ นอินเทอร์เน็ต

ม.๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบใน
ชีวิตจริง

• แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญ
ของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็น
สาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
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ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม 

ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง
๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใช้หญ้า
ทั้งหมดกี่ผืน

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ เงื่อนไข วนซ้ำ
• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ เพื่อให้
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
• การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอนจะช่วยให้แก้ปญ
ั หา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,
python, java, c
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการ 

การเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
ที่หลากหลาย
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ
การนำไปใช้งาน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น
คำนวณอัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 

ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 

สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
• ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น 

เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนี
มวลกายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟ
ผลการทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม
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๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อ
และแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์
• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน 

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น
ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์
ผู้อื่นอย่างหยาบคาย
• ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น Creative commons

ม.๒ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

• แนวคิดเชิงคำนวณ
• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับ 

ความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

• ตัวดำเนินการบูลีน
• ฟังก์ชัน
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน
• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให้ 

การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
• การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอนจะช่วยให้แก้ปญ
ั หา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,
python, java, c
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด
หาคำตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร

๓. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของ • องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
• เทคโนโลยีการสื่อสาร
• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความ • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก
รับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น
ผลงาน
แจ้งรายงานผูเ้ กี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของ
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
• การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
• การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล
ม.๓ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น • ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
อย่างสร้างสรรค์
• Internet of Things (IoT)
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น
Scratch, python, java, c, AppInventor
• ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลง 

สกุลเงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรม
จำลองการแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
๒. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอ • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
หลากหลาย
หรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพือ่ ให้ได้
ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้งาน
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 

ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 

สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์
ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตร 

ที่ต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของ
ท้องถิ่น
๓. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 

และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจาก
ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
ข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT
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• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล
• เหตุผลวิบัติ (logical fallacy)
• ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด
• การรู้เท่าทันสื่อ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์
ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหา
สาระของสื่อ เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
เมื่อพบข้อมูลต่าง ๆ

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยชอบธรรม

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้า 

ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
เช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ขอ้ มูลโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use)

ม.๔ ๑. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น 

อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

• การพัฒนาโครงงาน 
• การนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนาโครงงาน 

ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการพลังงาน
อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย 

การทำธุรกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
• ตัวอย่างโครงงาน เช่น ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ
อัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส้นทาง
การขนส่งผลผลิต ระบบแนะนำการใช้งานห้องสมุด
ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ม.๕ ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ 

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์

• การนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สือ่ ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปญั หา
กับชีวิตจริง
• การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
• การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม
กับการประมวลผล
• การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
• การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ
• การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization)
เช่น bar chart, scatter, histogram
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• การเลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th,
wolfram alpha, OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์ ,
world economic forum
• คุณค่าของข้อมูลและกรณีศึกษา
• กรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหา
• ตัวอย่างปัญหา เช่น 
- รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ และ
ตรงตามความต้องการผู้ใช้ในแต่ละประเภท
- การกำหนดตำแหน่งป้ายรถเมล์เพื่อลดเวลา
เดินทางและปัญหาการจราจร
- สำรวจความต้องการรับประทานอาหาร 

ในชุมชน และเลือกขายอาหารที่จะได้กำไรสูงสุด
- ออกแบบรายการอาหาร ๗ วัน สำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน

ม.๖ ๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และ • การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียน
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ • การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการ
วัฒนธรรม
แบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น
• จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
• นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน
• อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
ดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
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วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
วิ ท ยาศาสตร์ เ พิ่ ม เติ ม จั ด ทำขึ้ น สำหรั บ ผู้ เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งเรี ย นเนื้ อ หาในสาระชี ว วิ ท ยา เคมี ฟิ สิ ก ส์ และโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู้
ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นเนื้ อ หา ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑ 

รวมทัง้ จิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมี วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนี้ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหา
ทีท่ ดั เทียมกับนานาชาติ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ เชือ่ มโยงความรูส้ กู่ ารนำ
ไปใช้ในชีวิตจริง สรุปได้ดังนี้
๑. ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ และทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
๒. ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้ำซ้อนกัน แล้วจัดให้เรียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เช่น
- เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ได้พิจารณาแล้วจัด
ให้เรียนในสาระชีววิทยา
- เรื่องปิโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ได้
พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
- เรื่องกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ได้พิจารณาแล้วจัดให้
เรียนในสาระเคมี และเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จัดให้เรียนในสาระฟิสิกส์ เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหล่านี้
ทับซ้อนกันในสาระเคมีและฟิสิกส์
- เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระ
เคมี และฟิสิกส์ ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระเคมี
๓. ลดความซ้ ำ ซ้ อ นกั น ระหว่ า งระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย เช่น
- เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสาระชีววิทยา ได้ปรับให้สาระการเรียนรู้
เนื้อหา และกิจกรรม มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของระดับผู้เรียน
- เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ
และมรสุ ม ได้ มี ก ารปรั บ ให้ ส าระการเรี ย นรู้ เนื้ อ หา และกิ จ กรรม เรี ย นต่ อ เนื่ อ งกั น จากระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นไปสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไม่ให้ซ้อนทับกัน
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๔. ลดทอนเนือ้ หาทีย่ าก เพือ่ ให้เหมาะสมกับกลุม่ ของผูเ้ รียนในระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
๕. มี ก ารเพิ่ ม เนื้ อ หาด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งต่ อ การดำรงชี วิ ต
ในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใน
สาระชี ว วิ ท ยา เรื่ อ งทั ก ษะและความปลอดภั ย ในปฏิ บั ติ ก ารเคมี นวั ต กรรมและการแก้ ปั ญ หา
ที่ เ น้ น การบู ร ณาการในสาระเคมี เรื่ อ งเทคโนโลยี ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม การสื่ อ สาร
ด้วยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับ
การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เพื่อความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนี้ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ
เหมาะสมและตามจุดเน้นของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียน
ได้เรียนทุกสาระเพือ่ ให้มคี วามรูเ้ พียงพอในการนำไปใช้เพือ่ การศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ้ หาของวิชา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ที่สถานศึกษามักมองข้ามความสำคัญของการเรียนสาระนี้ ซึ่งเป็นการ
บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาช่วยในการอธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากาศ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง หมดดั ง กล่าวล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน รวมทั้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ด้ ว ย และที่ ส ำคั ญ คื อ ความรู้ ใ นวิ ช านี้
สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพในหลาย ๆ ด้าน เช่น อาชีพที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์
การเดินเรือ การบิน การเกษตร การศึกษาประวัติศาสตร์ วิศวกร อุตสาหกรรมน้ำมัน เหมือง 

นักธรณีวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตร์ นักบินอวกาศ ดังนั้นพื้นฐานความรู้ทางวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ จะช่ ว ยเปิ ด โอกาสทางด้ า นอาชี พ ที่ ห ลากหลายให้ กั บ ผู้ เรี ย น เพราะ
ในอนาคตข้างหน้า นอกจากมนุษย์จะต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับโลกทีต่ วั เองอาศัยอยูแ่ ล้ว ยังต้องพัฒนา
ตนเองเพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่นอกโลกเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระสำคัญ ดังนี้
✧ ชี ว วิ ท ยา เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาชี ว วิ ท ยา สารที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของ
สิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ พันธุกรรมและการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืชดอก ระบบและการทำงานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
✧ เคมี เรียนรูเ้ กีย่ วกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัตขิ องสาร การเปลีย่ นแปลง
ของสาร ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี
✧ ฟิสิกส์ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 

และพลังงาน 
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✧ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวทิ ยา ข้อมูลทางธรณีวทิ ยาและการนำไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลก
การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์
กับมนุษย์า

สาระวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
สาระชีววิทยา
๑. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สาร
ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
๒. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ
และหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิด
เกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ ภาวะสมดุลของฮาร์ด-ี ไวน์เบิรก์ การเกิดสปีชสี ใ์ หม่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
๓. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียง
ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง
ของพืช รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทัง้ การหายใจและการแลกเปลีย่ นแก๊ส
การลำเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรูแ้ ละการตอบสนอง
การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม
ของสัตว์ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๕. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน
สารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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สาระเคมี

๑. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
และสมบัตขิ องสาร แก๊สและสมบัตขิ องแก๊ส ประเภทและสมบัตขิ องสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์
รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกริ ยิ าเคมี อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมี
ไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
๓. เข้าใจหลักการทำปฏิบตั กิ ารเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลีย่ นหน่วย 

การคำนวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรูแ้ ละทักษะ
ในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวติ ประจำวันและการแก้ปญั หาทางเคมี 
สาระฟิสิกส์

๑. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง 

แรงและกฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น กฎความโน้ ม ถ่ ว งสากล แรงเสี ย ดทาน สมดุ ล กลของวั ต ถุ 

งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง 

รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. เข้ า ใจการเคลื่ อ นที่ แ บบฮาร์ ม อนิ ก ส์ อ ย่ า งง่ า ย ธรรมชาติ ข องคลื่ น เสี ย งและ
การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง 

รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๓. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลีย่ นพลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กทีก่ ระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนีย่ วนำ
แม่เหล็กไฟฟ้า และกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร
สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส
ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์
ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์
อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

130

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
๑. เข้ า ใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย และผลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
และสิ่งแวดล้อม การศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนำไปใช้ประโยชน์
๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ำ
ในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การพยากรณ์อากาศ 
๓. เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ ลั ก ษณะ กระบวนการเกิ ด และวิ วั ฒ นาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตำแหน่ง
ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

คุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนที่เรียนครบทุกผลการเรียนรู้ มีคุณภาพดังนี้
❖ เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เป็น
องค์ ป ระกอบของสิ่ ง มี ชี วิ ต และปฏิ กิ ริ ย าเคมี ภ ายในเซลล์ การใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ โครงสร้ า ง
และหน้าที่ของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
❖ เข้ า ใจหลั ก การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต การถ่ า ยทอดยี น
บนออโตโซมและโครโมโซมเพศ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางดี เ อ็ น เอ หลั ก ฐานและข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพ กำเนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ลั ก ษณะสำคั ญ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต
กลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่และวิธีการเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
❖ เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทัง้ ราก ลำต้น และใบ การแลกเปลีย่ นแก๊ส
การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการประยุกต์ใช้ และการตอบสนองของพืช
❖ เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการ
ต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลีย่ นแก๊ส การเคลือ่ นที่ การกำจัดของเสีย
ออกจากร่างกายของสิง่ มีชวี ติ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกายของมนุษย์ การทำงาน
ของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอร์โมน
และพฤติกรรมของสัตว์
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เข้ า ใจกระบวนการถ่ า ยทอดพลั ง งานและการหมุ น เวี ย นสารในระบบนิ เวศ 

ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง
จำนวนประชากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
❖ เข้าใจการศึกษาโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในอะตอม สมบัติบางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธะเคมี กฎต่ า ง ๆ ของแก๊ ส และสมบั ติ ข องแก๊ ส ประเภทและสมบั ติ ข อง
สารประกอบอินทรีย์ และประเภทและสมบัติของพอลิเมอร์
❖ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุล
ในปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส
สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์เคมีไฟฟ้า 
❖ เข้ า ใจข้ อ ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทำปฏิ บั ติ ก ารเคมี 

การเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยวัดด้วยการ
ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย การคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์
ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP การคำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตร
โมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี
❖ เข้าใจธรรมชาติของฟิสก
ิ ส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วง
สากล สนามโน้ ม ถ่ ว ง งาน กฎการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานกล สมดุ ล กลของวั ต ถุ เครื่ อ งกลอย่ า งง่ า ย
โมเมนตัมและการดล กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
❖ เข้ า ใจการเคลื่ อ นที่ แ บบคลื่ น ปรากฏการณ์ ค ลื่ น การสะท้ อ น การหั ก เห 

การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นแสงสี
❖ เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน
และกฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้าน
พลังงาน สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
❖
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เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุง 

ของไหลอุ ด มคติ ทฤษฎี จ ลน์ ข องแก๊ ส แนวคิ ด ควอนตั ม ของพลั ง งาน ทฤษฎี อ ะตอมของโบร์
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
กั ม มั น ตภาพ ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมวลและพลั ง งาน 

แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
❖ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐาน
ทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันและการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการ
เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบตั ติ นให้ปลอดภัย
สมบัติและการจำแนกชนิดของแร่ กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและ
การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่
ธรณีวิทยา และการนำข้อมูลทางธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์
❖ เข้ า ใจปั จ จั ย สำคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ และปลดปล่ อ ยพลั ง งานจากดวงอาทิ ต ย์
กระบวนการทีท่ ำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนือ่ งจากความแตกต่างของความกดอากาศ
แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศการหมุนเวียน
ของอากาศตามเขตละติจดู และผลทีม่ ตี อ่ ภูมอิ ากาศปัจจัยทีท่ ำให้เกิดการแบ่งชัน้ น้ำและการหมุนเวียน
ของน้ำในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ำ
ในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ
อากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์
ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์ลกั ษณะลมฟ้าอากาศเบือ้ งต้น จากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ
❖ เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี
ทางช้างเผือก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์
ด้ ว ยหลั ก การแพรั ล แลกซ์ วิ วั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ บ างประการของดาวฤกษ์
กระบวนการเกิดระบบสุรยิ ะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ทเี่ อือ้ ต่อการ
ดำรงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน
โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก การระบุพิกัดของดาว
ในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลา
สุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
❖

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

133

ระบุปญ
ั หา ตัง้ คำถามทีจ่ ะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้
❖ ตั้ ง คำถามหรื อ กำหนดปั ญ หาที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความรู้ แ ละความเข้ า ใจทาง
วิทยาศาสตร์ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงทีส่ ามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพื่อนำไปสู่
การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
❖ วิ เ คราะห์ แปลความหมายข้ อ มู ล และประเมิ น ความสอดคล้ อ งของข้ อ สรุ ป
เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำ
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้ จากผลการสำรวจ
ตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะ
หาความรู้ โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ หรือแก้ปญ
ั หาได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ
เกี่ ย วกั บ ผลของการพั ฒ นาและการใช้ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
❖ เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ข องความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า
ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
❖ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ทำโครงงาน
หรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
❖ แสดงความซาบซึง้ ห่วงใย มีพฤติกรรมเกีย่ วกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
❖
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
สาระชีววิทยา
๑.
		
		
		
ชั้น

เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สารที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของสิ่ ง มี ชี วิ ต ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ นเซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
ผลการเรียนรู้

ม.๔ ๑. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต
ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการสารอาหารและพลังงาน
มีการเจริญเติบโต มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

มีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย มีการสืบพันธุ์ 

มีการปรับตัวทางวิวัฒนาการ และมีการทำงาน
ร่วมกันขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
สิ่งเหล่านี้จัดเป็นสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต
• การจัดระบบในสิ่งมีชีวิตเริ่มจากหน่วยเล็ก 

ไปหน่วยใหญ่ ได้แก่ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต ตามลำดับ

๒. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุ
• วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบ
ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน เกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ เริม่ จากการตัง้ ปัญหาหรือคำถาม
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้ง
ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน เก็บรวบรวม
ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
• การศึกษาสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยความรู้จากแขนงวิชา
ต่าง ๆ ของชีววิทยาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และควรคำนึงถึงชีวจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ทดลอง
๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำ
• สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย ธาตุและสารประกอบ 

และบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ มากทีส่ ุด น้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน
ต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต
และออกซิเจน มีสมบัติในการเป็นตัวทำละลาย
ที่ดี เก็บความร้อนได้ดี และมีความจุความร้อนสูง
ซึ่งช่วยรักษาดุลยภาพของเซลล์ได้ 
• ธาตุที่สิ่งมีชีวิตต้องการจะอยู่ในรูปของไอออน 

ในมนุษย์และสัตว์ ธาตุจะช่วยให้การทำงานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายดำเนินไปตามปกติ
นอกจากนี้ในกระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อจะมีธาตุ
เป็นองค์ประกอบด้วย
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๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต • คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน
ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญ ไฮโดรเจน และออกซิเจน แบ่งตามขนาดโมเลกุล
ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
ออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ มอโนแซ็กคาไรด์
ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์
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๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน 

และความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

• โปรตีนมีกรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อย ประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
บางชนิดอาจมี ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก และกำมะถัน
เป็นองค์ประกอบ 

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด 

และความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

• ลิพิดประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน เป็นสารประกอบที่ละลายได้ดี 

ในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ ลิพิดกลุ่มสำคัญ
ที่พบในสิ่งมีชีวิต เช่น กรดไขมัน ไตรกลีเซอไรด์
ฟอสโฟลิพิด สเตอรอยด์

๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุ
ชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของ
กรดนิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

• กรดนิวคลิอิกประกอบด้วย หน่วยย่อย เรียกว่า 

นิวคลีโอไทด์ โมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย
หมู่ฟอสเฟต น้ำตาลที่มีคาร์บอน ๕ อะตอม 

และเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
• กรดนิวคลิอิกเป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรม
ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

มี ๒ ชนิด คือ DNA และ RNA

๘. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ในสิ่งมีชีวิต 
๙. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกริ ยิ า
เคมีในสิง่ มีชวี ติ และระบุปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทำงาน
ของเอนไซม์

• เมแทบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมี ประกอบด้วย
ปฏิกิริยาคายพลังงาน และปฏิกิริยาดูดพลังงาน
ปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้จะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องอาศัยเอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิริยา
• เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็นสารประเภทโปรตีน 

ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี ในขณะที่เกิดปฏิกิริยา
เคมีในเซลล์ สารตั้งต้นจะเข้าไปจับกับเอนไซม์
ที่บริเวณจำเพาะของเอนไซม์ที่เรียกว่า บริเวณเร่ง
ถ้าสารตั้งต้นมีโครงสร้างเข้ากับบริเวณเร่งได้ 

สารตั้งต้นนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์
• อุณหภูมิ สภาพความเป็นกรด-เบส และ
ตัวยับยั้งเอนไซม์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน
ของเอนไซม์
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๑๐. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
• กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิต
เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 

ขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและ
วัดขนาดโดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏ รายละเอียดโครงสร้างของเซลล์ 
ภายใต้กล้อง บอกวิธกี ารใช้ และการดูแลรักษา • กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ และ
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโออาศัยเลนส์
ในการทำให้เกิดภาพขยาย
• กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทำให้เกิดภาพขยาย
โดยอาศัยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้ารวมลำอิเล็กตรอน
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ ชนิดส่องผ่าน
และชนิดส่องกราด
• ตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ ทีน่ ำมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงต้องมีวิธีการเตรียมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับชนิดของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการศึกษา
• กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามละเอียด
ซับซ้อน และราคาค่อนข้างสูง จึงควรใช้อย่าง
ถูกวิธี มีการเก็บและดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้นาน
๑๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้ม • เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส 
ของออร์แกเนลล์ 
• ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่พบในเซลล์ทุกชนิดคือ 

๑๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส
เยือ่ หุม้ เซลล์ แต่ในแบคทีเรีย สาหร่าย ฟังไจ และพืช 

จะมีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุม้ เซลล์เพิม่ เติมขึน้ มาอีก
ชั้นหนึ่ง
• โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยโมเลกุล
ของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองชั้น และมีโปรตีน
แทรกหรืออยู่ที่ผิวทั้งสองด้านของฟอสโฟลิพิด 
• ไซโทพลาซึมอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วย
ไซโทซอลและออร์แกเนลล์
• นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของ
เซลล์ยูคาริโอต ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม ซึ่งภายใน
มี DNA RNA และโปรตีนบางชนิด
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๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส • สารต่าง ๆ มีการเคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์
การแพร่แบบฟาซิลเิ ทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต อยู่ตลอดเวลาโดยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ 

๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพ
การแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต 

การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์
แอกทีฟทรานสปอร์ต กระบวนการเอกโซไซโทซิส
ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียง กระบวนการเอนโดไซโทซิส
สารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ • แก๊สต่าง ๆ เข้าหรือออกจากเซลล์โดยการแพร่
เอนโดไซโทซิส
ส่วนน้ำเข้าหรือออกจากเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
โดยออสโมซิส
• ไอออนและสารบางอย่างที่ไม่สามารถลำเลียง
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงได้ จำเป็นต้องอาศัย
โปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวพาสารนั้น
เข้าและออกจากเซลล์ เรียกว่า การแพร่แบบ
ฟาซิลิเทต 
• แอกทีฟทรานสปอร์ต เป็นการลำเลียงสารจาก
บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มี
ความเข้มข้นสูง
• สารบางอย่างที่ไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
หรือลำเลียงผ่านโปรตีนที่เป็นตัวพาได้จะถูก
ลำเลียงออกจากเซลล์ ด้วยกระบวนการ
เอกโซไซโทซิส
• สารที่มีขนาดใหญ่จะสามารถลำเลียงเข้าสู่เซลล์
ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส ซึง่ แบ่งเป็น ๓ แบบ
ได้แก่ พิโนไซโทซิส ฟาโกไซโทซิส และการนำสาร
เข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ
๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
• การแบ่งเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ เป็นการเพิม่ จำนวนเซลล์
แบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็น
พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่ง
วัฏจักร โดยวัฏจักรของเซลล์ ประกอบด้วย
นิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส
อินเตอร์เฟส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
การแบ่งไซโทพลาซึม
• การแบ่งนิวเคลียสมี ๒ แบบ คือ การแบ่งนิวเคลียส
แบบไมโทซิสและการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส
• การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส ประกอบด้วย
ระยะโพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส
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• การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสประกอบด้วย
ระยะโพรเฟส I เมทาเฟส I แอนาเฟส I 

เทโลเฟส I ระยะโพรเฟส II เมทาเฟส II 

แอนาเฟส II และเทโลเฟส II
• การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสทำให้เซลล์ร่างกาย
เพิ่มจำนวนเพื่อการเจริญเติบโต และซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอหรือถูกทำลายไปได้ ส่วนการแบ่ง
นิวเคลียสแบบไมโอซิสมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
ในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
• การแบ่งไซโทพลาซึมในเซลล์พืชจะมีการสร้าง
แผ่นกั้นเซลล์และเซลล์สัตว์จะมีการคอดเว้า
เข้าหากันของเยื่อหุ้มเซลล์

๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน 

การหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน
เพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ

• การหายใจระดับเซลล์เป็นการสลายสารอาหาร
ที่มีพลังงานสูง โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ
อิเล็กตรอนตัวสุดท้าย ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน
คือ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส์ และกระบวนการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอน
• การหายใจระดับเซลล์ พลังงานส่วนใหญ่ได้จาก
ขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน พลังงานนี้
จะถูกเก็บไว้ในพันธะเคมีในโมเลกุลของ ATP
• ในภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้การหายใจ
ของเซลล์ไม่สมบูรณ์ จึงเกิดได้เฉพาะไกลโคลิซิส
ผลที่ได้จากการหายใจในสภาวะนี้ในสัตว์จะได้
กรดแลกติก ในจุลินทรีย์และพืชอาจได้
กรดแลกติก หรือเอทิลแอลกอฮอล์

ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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สาระชีววิทยา
๒.
		
		
		
		
ชั้น

เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ
และหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน
ข้อมูลและแนวคิดเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ ภาวะสมดุลของฮาร์ด-ี ไวน์เบิรก์
การเกิดสปีชสี ใ์ หม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิง่ มีชวี ติ ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง • เมนเดลศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของเมนเดล 
โดยการผสมพันธุ์ถั่วลันเตา จนสรุปเป็นกฎแห่ง
๒. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และ
การแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของ • กฎแห่งการแยกมีใจความว่า แอลลีลที่อยู่เป็นคู่
เมนเดลนี้ ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
จะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์
พันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการ
สืบพันธุ์ โดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมีเพียง
เกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น 

แอลลีลใดแอลลีลหนึ่ง
F1 และ F2
• กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระมีใจความว่า 

หลังจากคู่ของแอลลีลแยกออกจากกัน แต่ละ
แอลลีลจะจัดกลุ่มอย่างอิสระกับแอลลีลอื่น ๆ 

ที่แยกออกจากคู่เช่นกันในการเข้าไปอยู่ในเซลล์
สืบพันธุ์
๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกีย่ วกับ • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็น
ให้อัตราส่วนที่แตกต่างจากผลการศึกษาของ
ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 
เมนเดล เรียกลักษณะเหล่านี้ว่า ลักษณะ
๔. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะ ทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง
เมนเดล เช่น การข่มไม่สมบูรณ์ การข่มร่วมกัน
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน
มัลติเปิลแอลลีล ยีนบนโครโมโซมเพศ และพอลิยนี
ต่อเนื่อง
• ลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะมีความแตกต่างกัน
ชัดเจน เช่น การมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหู ซึ่งเป็น
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง
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• ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อยและลดหลั่นกันไป เช่น 

ความสูงและสีผิวของมนุษย์ถูกควบคุมโดยยีน
หลายคู่ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
แปรผันต่อเนื่องและสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการ
แสดงลักษณะนั้น

๕. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และ
ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ

• โครโมโซมภายในเซลล์ร่างกายแบ่งเป็นออโตโซม
และโครโมโซมเพศ ลักษณะทางพันธุกรรม
ส่วนใหญ่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม 

บางลักษณะถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ
ซึ่งส่วนมากเป็นยีนบนโครโมโซม X 
• เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ยีนบนโครโมโซม
เดียวกันที่อยู่ใกล้กันมักจะถูกถ่ายทอดไปด้วยกัน
แต่การเกิดครอสซิงโอเวอร์ในการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิสอาจทำให้ยีนบนโครโมโซมเดียวกันแยก
จากกันได้ ส่งผลให้รูปแบบของเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้
แตกต่างไปจากกรณีที่ไม่เกิดครอสซิงโอเวอร์

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของ
• DNA เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ แต่ละ 

สารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบ
นิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วย น้ำตาลดีออกซีไรโบส
ทางเคมีของ DNA และสรุปการจำลอง DNA 
หมูฟ่ อสเฟต และไนโตรจีนัสเบส คือ A T C 

๗. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการ
และ G 
สังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ
• โมเลกุลของ DNA เป็นพอลินิวคลีโอไทด์ ๒ สาย
RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์
เรียงสลับทิศและบิดเป็นเกลียวเวียนขวา โดยการ
โปรตีน 
เข้าคู่กันของสาย DNA เกิดจากการจับคู่ของ
๘. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล เบสคู่สม คือ A คู่กับ T และ C คู่กับ G
โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ • ยีน คือสาย DNA บางช่วงที่ควบคุมลักษณะทาง
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล
พันธุกรรมได้ โดยยีนกำหนดลำดับกรดอะมิโน
ของโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง เอนไซม์
และอื่น ๆ มีผลทำให้เซลล์และสิ่งมีชีวิตปรากฏ
ลักษณะต่าง ๆ ได้
• DNA จำลองตัวเองได้โดยใช้สายหนึ่งเป็นแม่แบบ
และสร้างอีกสายขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีโครงสร้าง
และลำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนเดิม
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• DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ ได้
โดยการสร้าง RNA ๓ ประเภท คือ mRNA tRNA
และ rRNA ซึ่งร่วมกันทำหน้าที่ในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีน
• RNA เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว 

แต่ละนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย น้ำตาลไรโบส 

หมูฟ่ อสเฟต และไนโตรจีนสั เบส คือ A U C และ G

๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน
• มิวเทชันเป็นการเปลี่ยนแปลงของลำดับหรือ
ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด
จำนวนนิวคลีโอไทด์ใน DNA ซึ่งอาจนำไปสู่ 

มิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของ
ที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน
โปรตีน ซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด
ในเซลล์สืบพันธุ์ จะสามารถถ่ายทอดไปยัง
รุ่นต่อ ๆ ไปได้ และทำให้เกิดความแปรผันทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การเกิดมิวเทชันมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รังสี และสารเคมี
• การขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด์
และการแทนทีค่ เู่ บส เป็นการเกิดมิวเทชันระดับยีน
เช่น โรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ เป็นผลมาจาก
การแทนที่คู่เบส
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม เช่น
หายไปหรือเพิ่มขึ้นบางส่วน และการเปลี่ยนแปลง
จำนวนโครโมโซม เช่น การลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ของโครโมโซมบางแท่งหรือทั้งชุด เป็นสาเหตุ
ของการเกิดมิวเทชันระดับโครโมโซม เช่น กลุ่ม
อาการคริดูชาต์และกลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการ
เทอร์เนอร์และกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
๑๐. อธิบายหลักการสร้างสิง่ มีชวี ติ ดัดแปรพันธุกรรม • การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ในการสร้างดีเอ็นเอ
โดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
รีคอมบิแนนท์ สามารถนำไปใช้ในการสร้าง
๑๑. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำ สิง่ มีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยนำยีนที่ต้องการ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน มาตัดต่อใส่ในสิ่งมีชีวิต ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีสมบัติ
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ตามต้องการ 
การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึง • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ สามารถนำไปประยุกต์
ถึงด้านชีวจริยธรรม
ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์
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ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
  การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยการ
ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบต่อสังคม

๑๒. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐาน
ที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

• หลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ เช่น
ซากดึกดำบรรพ์ กายวิภาคเปรียบเทียบ 

วิทยาเอ็มบริโอ การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตทาง
ภูมิศาสตร์ การศึกษาทางชีวภูมิศาสตร์ และ
ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 
• มนุษย์มีการสืบสายวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน
โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนจากซากดึกดำบรรพ์
ของบรรพบุรุษมนุษย์ที่ค้นพบ และจากการ
เปรียบเทียบลำดับเบสบน DNA ระหว่างมนุษย์
กับไพรเมตอื่นๆ

๑๓. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก
และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ของชาลส์ ดาร์วิน

• ฌอง ลามาร์ก ได้เสนอแนวคิดเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตว่า สิ่งมีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยกฎการใช้และไม่ใช้ และกฎแห่งการ
ถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นมาใหม่
• ชาลส์ ดาร์วิน เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของสิง่ มีชวี ติ ว่า เกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
โดยสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มที่จะให้กำเนิดลูกที่มี
ลักษณะแตกต่างกันจำนวนมาก แต่มีเพียง
จำนวนหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
สามารถมีชีวิตรอด และถ่ายทอดลักษณะ
ที่เหมาะสมไปยังรุ่นต่อไปได้

๑๔. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะ • เมือ่ ประชากรอยูใ่ นภาวะสมดุลของฮาร์ด-ี ไวน์เบิรก์
สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิด
โดยประชากรมีขนาดใหญ่ ไม่มีการถ่ายเทยีน
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 

ระหว่างประชากร ไม่เกิดมิวเทชัน สมาชิกทุกตัว
ในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่
มีโอกาสผสมพันธุไ์ ด้เท่ากัน และไม่เกิดการคัดเลือก
ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยธรรมชาติ จะทำให้ความถี่ของแอลลีลของ
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
ลักษณะนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่น
ก็ตาม เป็นผลให้ลักษณะนั้นไม่เกิดวิวัฒนาการ
• การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนหรือแอลลีล 

ในประชากร เกิดจากปัจจัยหลายประการ นำไปสู่
การเกิดวิวัฒนาการ
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๑๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย
กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต

ม.๕

-

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• สปีชีส์ใหม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีการถ่ายเท
เคลื่อนย้ายยีนระหว่างประชากรหนึ่งกับอีก
ประชากรหนึ่ง ในรุ่นบรรพบุรุษ ทำให้ประชากร
ทั้งสอง มีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน
และวิวัฒนาการเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่
• ปัจจัยทีท่ ำให้เกิดสปีชสี ใ์ หม่อาจเกิดได้ ๒ แนวทาง
คือ การเกิดสปีชีส์ใหม่จากการแบ่งแยกทาง
ภูมิศาสตร์และการเกิดสปีชีส์ใหม่ในเขตภูมิศาสตร์
เดียวกัน
-

ม.๖ ๑. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทาง • ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

ชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่าง 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลาย
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลาย ของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
ของสปีชสี ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ • การแปรผันทางพันธุกรรมทำให้เกิดความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดที่มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมมากย่อมทำให้
มีโอกาสอยู่รอดเพิ่มขึ้นและสืบทอดลูกหลาน
ต่อไปได้
• สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
หรือโดยมนุษย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน
หลายชั่วรุ่นซึ่งอาจเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ ส่งผลให้
เกิดความหลากหลายของสปีชีส์
• แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยแต่ละแหล่งทีส่ งิ่ มีชวี ติ อาศัยอยูน่ นั้
จะมีองค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ทำให้เกิด
ความหลากหลายของระบบนิเวศ
๒. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
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• จุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการของเซลล์เกิดจาก
โมเลกุลของสารอินทรีย์ โดยเซลล์รูปแบบแรก
ที่เกิดขึ้นคือ เซลล์โพรคาริโอต และมีวิวัฒนาการ
ขึ้นมาเป็นเซลล์ยูคาริโอต และจากสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีโครงสร้าง
แบบง่าย ๆ จนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับ
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๓. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต • แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต ผนังเซลล์
กลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิต มีเพปทิโดไกลแคนเป็นองค์ประกอบสำคัญ
กลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิต
แบคทีเรียทั่วไปสร้างอาหารเองไม่ได้ ดำรงชีวิต
กลุ่มสัตว์
แบบผู้สลายสารอินทรีย์หรือแบบปรสิต 

แต่แบคทีเรียบางกลุ่ม เช่น ไซยาโนแบคทีเรีย
สร้างอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง 
• โพรทิสต์เป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีลักษณะ
หลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ
อาจมีหรือไม่มผี นังเซลล์เป็นส่วนประกอบของเซลล์
• พืชเป็นสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์พวกยูคาริโอต มีผนังเซลล์
ซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ มีวัฏจักรชีวิต
แบบสลับ และมีระยะเอ็มบริโอในการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ พืชสร้างอาหารเองได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
• ฟังไจเป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีทั้งสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียวและหลายเซลล์ เซลล์ของฟังไจยังไม่
พัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ ผนังเซลล์มีไคทินเป็นองค์
ประกอบสำคัญ ฟังไจสร้างอาหารเองไม่ได้และ
ดำรงชีวิตแบบผู้สลายสารอินทรีย์หรือแบบปรสิต
• สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์พวกยูคาริโอต 

ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องได้รับอาหาร
จากสิ่งมีชีวิตอื่น ส่วนใหญ่มีระบบย่อยอาหาร
บางชนิดอาจเป็นปรสิต สัตว์มีระยะเอ็มบริโอ 

ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
• สัตว์อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยโดยพิจารณาลักษณะ
ต่าง ๆ คือ เนื้อเยื่อสมมาตร การเปลี่ยนแปลงของ
บลาสโทพอร์ การเจริญในระยะตัวอ่อน ทำให้
อาจแบ่งสัตว์เป็นกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มฟองน้ำ 

กลุ่มไฮดรา กลุ่มหนอนตัวแบน กลุ่มหอยและ
หมึก กลุ่มไส้เดือนดิน กลุ่มหนอนตัวกลม 

กลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง กลุ่มดาวทะเลและ
ปลิงทะเล และกลุ่มสัตว์ที่มีโนโทคอร์ด
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๔. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิต
จากหมวดหมูใ่ หญ่จนถึงหมวดหมูย่ อ่ ย และวิธกี าร
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ 
๕. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือ
ตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่

• การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่เป็นลำดับ
ขั้นต่าง ๆ เริ่มจากหมวดหมู่ใหญ่แล้วแบ่งเป็น
หมวดหมูย่ อ่ ย มีดงั นี้ คิงดอม ไฟลัม คลาส ออร์เดอร์
แฟมิลี จีนัส และสปีชีส์
• ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในลำดับขั้น สปีชีส์ 

ที่ตั้งขึ้นตามระบบทวินามเพื่อใช้ในการระบุถึง
สิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดให้มคี วามเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ประกอบด้วย ๒ ส่วน โดยส่วนแรกเป็น ชื่อสกุล
ส่วนหลังเป็นคำที่ระบุลักษณะพิเศษของสิ่งมีชีวิต
ชนิดนั้น หรือเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ โดยทั้ง
๒ ส่วนนี้ต้องเป็นภาษาละติน
• ไดโคโทมัสคีย์เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อระบุหมวดหมู่
ของสิ่งมีชีวิตลำดับขัน้ ต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์
ในการนำลักษณะที่ต่างกันของสิ่งมีชีวิต
มาพิจารณาเป็นคู่
• วิทเทเกอร์ เสนอแนวความคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตพวก
ยูคาริโอตมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตพวก
โพรคาริโอต และจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น ๕ คิงดอม
ประกอบด้วย มอเนอรา โพรทิสตา พืช ฟังไจ
และสัตว์
• โวสซ์ และคณะ จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น ๓ โดเมน
ประกอบด้วย แบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคารีอา
โดยแนวความคิดการจำแนกสิง่ มีชวี ติ แต่ละโดเมน
เป็นกลุม่ ย่อยจะใช้หลักทีว่ า่ สิง่ มีชวี ติ ในกลุม่ เดียวกัน
มีสายวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน
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สาระชีววิทยา
๓. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลีย่ นแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของพืช
		 การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการ
		 ตอบสนองของพืช รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔

-

-

ม.๕ ๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช • เนือ้ เยือ่ พืชแบ่งเป็น ๒ กลุม่ ใหญ่ คือ เนือ้ เยือ่ เจริญ
และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช
และเนื้อเยื่อถาวร
• เนื้อเยื่อเจริญแบ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย
เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง
• เนื้อเยื่อถาวรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจริญ
เนื้อเยื่อถาวรอาจแบ่งได้เป็น ๓ ระบบ คือ ระบบ
เนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น และระบบเนื้อเยื่อ
ท่อลำเลียง ซึ่งทำหน้าที่ต่างกัน
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง
ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช 

ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง

• ราก คือ ส่วนแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่
ใต้ระดับผิวดิน ทำหน้าที่ยึดหรือค้ำจุนให้พืช
เจริญเติบโตอยู่กับที่ได้ และยังมีหน้าที่สำคัญใน
การดูดน้ำและธาตุอาหารในดิน เพื่อส่งไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืช
• โครงสร้างภายในของปลายรากที่ตัดตามยาว
ประกอบด้วย เนือ้ เยือ่ เจริญ แบ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ
คือ บริเวณหมวกราก บริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว
บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว และบริเวณที่เซลล์
มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะและเจริญ
เติบโตเต็มที่
• โครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตปฐมภูมิ
เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น ๓ ชั้น
เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ ชั้นเอพิเดอร์มิส 

ชั้นคอร์เทกซ์ และชั้นสตีล ในชั้นสตีลจะพบ
มัดท่อลำเลียงที่มีลักษณะแตกต่างกันใน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• โครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตทุติยภูมิ
ชั้นเอพิเดอร์มิสจะถูกแทนที่ด้วยชั้นเพริเดิร์ม ซึ่งมี
คอร์กเป็นเนื้อเยื่อสำคัญ ชั้นคอร์เทกซ์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดเซลล์ที่ทำให้มีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น หรือเกิดเซลล์ที่สะสมอาหารเพิ่มขึ้น 

ส่วนลักษณะมัดท่อลำเลียงจะเปลี่ยนไป เนื่องจาก
มีการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงเพิ่มขึ้น

๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง
• ลำต้น คือ ส่วนแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญ
ภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืช อยู่เหนือระดับผิวดินถัดขึ้นมาจากราก ทำหน้าที่
ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง
สร้างใบและชูใบ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และ
อาหารที่พืชสร้างขึ้นส่งไปยังส่วนต่าง ๆ 
• โครงสร้างภายในของลำต้นระยะการเติบโตปฐมภูมิ
เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น ๓ ชั้น
เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ ชั้นเอพิเดอร์มิส 

ชั้นคอร์เทกซ์ และชั้นสตีล ซึ่งชั้นสตีลจะพบมัด
ท่อลำเลียงที่มีลักษณะแตกต่างกันในพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่
• ลำต้นในระยะการเติบโตทุติยภูมิ จะมีเส้นรอบวง
เพิม่ ขึน้ และมีโครงสร้างแตกต่างจากเดิม เนือ่ งจาก
มีการสร้างเนื้อเยื่อเพริเดิร์ม และเนื้อเยื่อ
ท่อลำเลียงทุติยภูมิเพิ่มขึ้น
๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืช
จากการตัดตามขวาง 

• ใบมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง แลกเปลี่ยนแก๊ส
และคายน้ำ ใบของพืชดอกประกอบด้วย ก้านใบ
แผ่นใบ เส้นกลางใบ และเส้นใบ พืชบางชนิดอาจ
ไม่มีก้านใบ ที่โคนก้านใบอาจพบหรือไม่พบหูใบ
• โครงสร้างภายในของใบตัดตามขวาง ประกอบด้วย
เนื้อเยื่อ ๓ กลุ่ม ได้แก่ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์
และเนื้อเยื่อท่อลำเลียง

๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน • พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำผ่านทาง
แก๊สและการคายน้ำของพืช
ปากใบเป็นส่วนใหญ่ ปากใบพบได้ที่ใบและ
ลำต้นอ่อน เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
ภายนอกต่ำกว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในใบพืช
ทำให้น้ำภายในใบพืชระเหยเป็นไอออกมาทาง
รูปากใบ เรียกว่า การคายน้ำ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ความชื้นในอากาศ ลม อุณหภูมิ สภาพน้ำในดิน
ความเข้มของแสง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ
ของพืช

๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ • พืชดูดน้ำและธาตุอาหารต่าง ๆ จากดิน โดยเซลล์
และธาตุอาหารของพืช 
ขนรากแล้วลำเลียงผ่านชั้นคอร์เทกซ์เข้าสู่
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร เนือ้ เยือ่ ลำเลียงน้ำในชัน้ สตีล ซึง่ เป็นการดูดน้ำจากดิน
และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อ
สู่เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำในแนวระนาบ และลำเลียง
การเจริญเติบโตของพืช
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชในแนวดิ่ง
• ในสภาวะปกติการลำเลียงน้ำจากรากสู่ยอด
ของพืชอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำ ร่วมกับ
แรงโคฮีชัน แรงแอดฮีชัน
• ในภาวะที่บรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
จนไม่สามารถเกิดการคายน้ำได้ตามปกติ น้ำที่
เข้าไปในเซลล์รากจะทำให้เกิดแรงดันเรียกว่า 

แรงดันราก ทำให้เกิดปรากฏการณ์กัตเตชัน
• พืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณและชนิดของ
ธาตุอาหารแตกต่างกัน สามารถนำความรู้
เกีย่ วกับสมบัตขิ องธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชในสารละลายธาตุอาหาร
เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ตามที่ต้องการ
๘. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช

• อาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
จากแหล่งสร้าง จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นซูโครส
และลำเลียงผ่านทางท่อโฟลเอ็ม โดยอาศัยกลไก
การลำเลียงอาหารในพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงดันน้ำ
ไปยังแหล่งรับ

๙. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

• การศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงมาเป็นลำดับขั้นจนได้ข้อสรุปว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็นวัตถุดิบที่พืชใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิต
ที่ได้ คือ น้ำตาล ออกซิเจน
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี ๒ ขั้นตอน คือ
ปฏิกิริยาแสง และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
• ปฏิกิริยาแสงเป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานเคมี โดยแสงออกซิไดซ์โมเลกุลสารสี
ที่ไทลาคอยด์ของคลอโรพลาสต์ ทำให้เกิดการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ
NADPH+ H+ ในสโตรมาของคลอโรพลาสต์
• การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดในสโตรมา โดยใช้
RuBP และเอนไซม์รูบิสโก ได้สารที่ประกอบด้วย
คาร์บอน ๓ อะตอม คือ PGA โดยใช้ ATP และ
NADPH ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงไปรีดิวซ์
สารประกอบคาร์บอน ๓ อะตอม ได้เป็นน้ำตาล
ที่มีคาร์บอน ๓ อะตอม คือ PGAL ซึ่งส่วนหนึ่ง
จะถูกนำไปสร้าง RuBP กลับคืนเป็นวัฏจักร 

โดยพืช C3 จะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
วัฏจักรคัลวินเพียงอย่างเดียว

๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ • พืช C4 ตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ ๒ ครั้ง ครั้งแรก
ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM
เกิดขึ้นที่เซลล์มีโซฟิลล์ โดย PEP และเอนไซม์
เพบคาร์บอกซิเลส ได้สารประกอบที่มีคาร์บอน 

๔ อะตอม คือ OAA ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีได้สารประกอบที่มีคาร์บอน ๔ อะตอม
คือ กรดมาลิก ซึ่งจะถูกลำเลียงไปจนถึงเซลล์
บันเดิลชีทและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในคลอโรพลาสต์เพื่อใช้ในวัฏจักรคัลวินต่อไป
• พืช CAM มีกลไกในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
คล้ายพืช C4 แต่มีการตรึงคาร์บอนอนินทรีย์
ทั้ง ๒ ครั้งในเซลล์เดียวกัน โดยเซลล์มีการตรึง
คาร์บอนอนินทรีย์ครั้งแรกในเวลากลางคืน
และปล่อยออกมาในเวลากลางวันเพื่อใช้ใน
วัฏจักรคัลวินต่อไป
๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้ม • ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น 

ของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำในดิน
ของพืช
ธาตุอาหาร อายุใบ
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๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก

• พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ ประกอบด้วย
ระยะที่สร้างสปอร์ เรียก ระยะสปอโรไฟต์ (2n)
และระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียก 

ระยะแกมีโทไฟต์ (n)
• ส่วนประกอบของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
โดยตรงคือชั้นเกสรเพศผู้และชั้นเกสรเพศเมีย 

ซึ่งจำนวนรังไข่เกี่ยวข้องกับการเจริญเป็นผล
ชนิดต่าง ๆ

๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก
และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก

• พืชดอกสร้างไมโครสปอร์และเมกะสปอร์ ซึ่งอาจ
สร้างในดอกเดียวกันหรือต่างดอกหรือต่างต้นกัน
• การสร้างไมโครสปอร์ของพืชดอกเกิดขึ้นโดย
ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์แบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิสได้ไมโครสปอร์ โดยไมโครสปอร์นี้
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ ๒ เซลล์ คือ ทิวบ์เซลล์
และเจเนอเรทิฟเซลล์ เมื่อมีการถ่ายเรณูไปตกบน
ยอดเกสรเพศเมีย ทิวบ์เซลล์จะงอกหลอดเรณู
และเจเนอเรทิฟเซลล์แบ่งไมโทซิสได้เซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้ ๒ เซลล์
• การสร้างเมกะสปอร์เกิดขึ้นภายในออวุลในรังไข่
โดยเซลล์ที่เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ 

แบ่งไมโอซิสได้เมกะสปอร์ ซึ่งในพืชส่วนใหญ่
จะเจริญพัฒนาต่อไปได้เพียง ๑ เซลล์ ที่เหลืออีก
๓ เซลล์จะฝ่อ เมกะสปอร์จะแบ่งไมโทซิส ๓ ครั้ง
ได้ ๘ นิวเคลียส ที่ประกอบด้วย ๗ เซลล์โดยมี 

๑ เซลล์ ที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ เรียก 

เซลล์ไข่ ส่วนอีก ๑ เซลล์มี ๒ นิวเคลียส เรียก 

โพลาร์นิวคลีไอ
• การปฏิสนธิของพืชดอกเป็นการปฏิสนธิคู่ โดย 

คู่หนึ่งเป็นการรวมกันของสเปิร์มเซลล์หนึ่ง 

กับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญและพัฒนา
ไปเป็นเอ็มบริโอ และอีกคู่หนึ่งเป็นการรวมกัน
ของสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่งกับโพลาร์นิวคลีไอ 

ได้เป็นเอนโดสเปิรม์ นิวเคลียส ซึง่ จะเจริญและพัฒนา
ต่อไปเป็นเอนโดสเปิร์ม
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก
โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ด
และผล

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ภายหลังการปฏิสนธิ ออวุลจะมีการเจริญ
และพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่จะมีการเจริญ
และพัฒนาไปเป็นผล 
• โครงสร้างของเมล็ดประกอบด้วย เปลือกเมล็ด
เอ็มบริโอ และเอนโดสเปิร์ม โครงสร้างของผล
ประกอบด้วย ผนังผล และเมล็ด ซึ่งแต่ละส่วน
ของโครงสร้างจะมีประโยชน์ต่อพืชเองและต่อ
สิ่งมีชีวิตอื่น

๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี • เมล็ดที่เจริญเต็มที่จะมีการงอกโดยมีปัจจัยต่าง ๆ
ผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด เช่น น้ำหรือความชื้น
และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัว
ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง เมล็ดบางชนิด
ของเมล็ด
สามารถงอกได้ทนั ที แต่เมล็ดบางชนิดไม่สามารถ
งอกได้ทันทีเพราะอยู่ในสภาพพักตัว
• เมล็ดบางชนิดมีสภาพพักตัวเนื่องจากมีปัจจัย
บางประการที่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด 

ซึ่งสภาพพักตัวของเมล็ดสามารถแก้ไขได้หลายวิธี
ตามปัจจัยที่ยับยั้ง
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ
ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน
และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ
การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช

ม.๖
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-

• พืชสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตหลายชนิด 

ที่ส่วนต่าง ๆ ซึ่งสารนี้เป็นสิ่งเร้าภายในที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน ไซโทไคนิน
จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก
• แสงสว่าง แรงโน้มถ่วงของโลก สารเคมี และน้ำ
เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช
• ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน
และสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช สามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต และยืดอายุ
ผลผลิตได้
-
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สาระชีววิทยา
๔.
		
		
		

เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
การลำเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้
และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ
การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔

-

-

ม.๕ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง • รา มีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร
และกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี
นอกเซลล์ ส่วนอะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อย
ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
อาหารภายในฟูดแวคิวโอลโดยเอนไซม์ใน
แบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
ไลโซโซม
แบบสมบูรณ์
• ฟองน้ำ ไม่มีทางเดินอาหารแต่จะมีเซลล์พิเศษ 

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา 

ทำหน้าทีจ่ บั อาหารเข้าสูเ่ ซลล์แล้วย่อยภายในเซลล์
และพลานาเรีย
โดยเอนไซม์ในไลโซโซม
• ไฮดราและพลานาเรีย มีทางเดินอาหาร
แบบไม่สมบูรณ์ จะกินอาหารและขับกากอาหาร
ออกทางเดียวกัน
• ไส้เดือนดิน แมลง สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังส่วนใหญ่
และสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีทางเดินอาหาร
แบบสมบูรณ์
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ
กระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม
สารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์

• การย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย การย่อย
เชิงกลโดยการบดอาหารให้มีขนาดเล็กลง และ
การย่อยทางเคมีโดยอาศัยเอนไซม์ในทางเดิน
อาหาร ทำให้โมเลกุลของอาหารมีขนาดเล็ก
จนเซลล์สามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้
• การย่อยอาหารของมนุษย์เกิดขึ้นที่ช่องปาก
กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก
• สารอาหารที่ย่อยแล้ว วิตามินบางชนิด และ
ธาตุอาหารจะถูกดูดซึมทีว่ ลิ ลัสเข้าสูห่ ลอดเลือดฝอย
แล้วผ่านตับก่อนเข้าสู่หัวใจ ส่วนสารอาหาร
ประเภทลิพิดและวิตามินที่ละลายในไขมัน
จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองฝอย
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• อาหารที่ไม่ถูกย่อยหรือย่อยไม่ได้จะเคลื่อนต่อไป
ยังลำไส้ใหญ่ น้ำ ธาตุอาหาร และวิตามินบางส่วน
ดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่ ที่เหลือเป็นกากอาหาร
จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก

๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง
ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

• ไส้เดือนดินมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเซลล์บริเวณ
ผิวหนังที่เปียกชื้น
• แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยผ่านทางท่อลม 

ซึ่งแตกแขนงเป็นท่อลมฝอย
• ปลาเป็นสัตว์น้ำมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ละลาย
อยู่ในน้ำผ่านเหงือก
• สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกใช้ปอดและผิวหนัง 

ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
• สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยน้ำนมอาศัยปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊สของมนุษย์ 
๗. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัด
ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์

• ทางเดินหายใจของมนุษย์ประกอบด้วย ช่องจมูก
โพรงจมูก คอหอย กล่องเสียง ท่อลม หลอดลม
และถุงลมในปอด
• ปอดเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง
ถุงลมกับหลอดเลือดฝอย และบริเวณเซลล์ของ
เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการ
แพร่ผ่านหลอดเลือดฝอยเช่นกัน
• การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในปอด
โดยการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อกะบังลม
และกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครง และควบคุม
โดยสมองส่วนพอนส์และเมดัลลาออบลองกาตา

๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบ • สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกาย
หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน
ไม่ซับซ้อนมีการลำเลียงสารต่าง ๆ โดยการแพร่
เลือดแบบปิด 
ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อม
๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด
• สัตว์ที่มโี ครงสร้างร่างกายซับซ้อนจะมีการลำเลียง
และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา สารโดยระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งประกอบด้วย
และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือด หัวใจ หลอดเลือด และเลือด
กับความเร็วในการไหลของเลือด
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• ระบบหมุนเวียนเลือดมี ๒ แบบ คือ ระบบ
หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด
แบบปิด
• ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบในสัตว์จำพวก
หอย แมลง กุ้ง ส่วนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด
พบในไส้เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลัง

๑๐. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ
และหลอดเลือดในมนุษย์
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือด
ผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป
การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของ
เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว 

เพลตเลต และพลาสมา 
๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือด
ในระบบ ABO และระบบ Rh

• ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ประกอบด้วย
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด ซึ่งเลือดไหลเวียน
อยู่เฉพาะในหลอดเลือด
• หัวใจมีเอเตรียมทำหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หัวใจ และ
เวนตริเคิลทำหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
โดยมีลิ้นกั้นระหว่างเอเตรียมกับเวนตริเคิล และ
ระหว่างเวนตริเคิลกับหลอดเลือดที่นำเลือด
ออกจากหัวใจ
• เลือดออกจากหัวใจทางหลอดเลือดเอออตาร์ 

อาร์เตอรี อาร์เตอริโอล หลอดเลือดฝอย เวนูล เวน
และเวนาคาวา แล้วเข้าสู่หัวใจ
• ขณะที่หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือด ทำให้เกิด
ความดันเลือดและชีพจร สภาพการทำงาน
ของร่างกาย อายุ และเพศของมนุษย์ เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความดันเลือดและชีพจร
• เลือดมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ
เพลตเลต และพลาสมา ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน
• หมูเ่ ลือดของมนุษย์จำแนกตามระบบ ABO ได้เป็น
เลือดหมู่ A B AB และ O ซึ่งเรียกชื่อตามชนิด
ของแอนติเจนที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง และ
จำแนกตามระบบ Rh ได้เป็น เลือดหมู่ Rh+ และ
Rh- การให้และรับเลือดมีหลักว่า แอนติเจนของ
ผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ และ
การให้และรับเลือดที่เหมาะสมที่สุดคือ ผู้ให้
และผู้รับควรมีเลือดหมู่ตรงกัน
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๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและ • ของเหลวที่ซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอยออกมา
หน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ
อยู่ระหว่างเซลล์ เรียกว่า น้ำเหลือง ทำหน้าที่
หน้าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง หล่อเลี้ยงเซลล์และสามารถแพร่เข้าสู่
หลอดน้ำเหลืองฝอย ซึง่ ต่อมาหลอดน้ำเหลืองฝอย
จะรวมกันมีขนาดใหญ่ขึ้นและเปิดเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือดที่หลอดเลือดเวนใกล้หัวใจ 
• ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วย น้ำเหลือง 

หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง โดยทำหน้าที่
นำน้ำเหลืองกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด 

ต่อมน้ำเหลืองเป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว 

ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่ลำเลียงมากับ
น้ำเหลือง
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไก
การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
แบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ 

การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
๑๗. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกีย่ วกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้
การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง
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• กลไกที่ร่างกายต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
มีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบจำเพาะและแบบไม่จำเพาะ
• ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ที่ผิวหนังช่วยป้องกันและ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด และเมื่อ
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เซลล์
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลและโมโนไซต์
จะมีการต่อต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอม
โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส ส่วนอีโอซิโนฟิล
เกี่ยวข้องกับการทำลายปรสิต เบโซฟิลเกี่ยวข้อง
กับปฏิกิริยาการแพ้ ซึ่งเป็นการต่อต้านหรือ
ทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
• การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบ
จำเพาะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของลิมโฟไซต์
ชนิดเซลล์บีและเซลล์ที
• อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและตอบสนอง
ของลิมโฟไซต์ประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ทอนซิล
ม้าม ไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก
• การสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของร่างกาย มี 

๒ แบบ คือ ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา
• การได้รับวัคซีนหรือทอกซอยด์เป็นตัวอย่างของ
ภูมิคุ้มกันก่อเอง โดยการกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างภูมคิ มุ้ กันขึน้ ด้วยวิธกี ารให้สารทีเ่ ป็นแอนติเจน
เข้าสู่ร่างกาย ส่วนภูมิคุ้มกันรับมาเป็นการรับ
แอนติบอดีโดยตรง เช่น การได้รับซีรัม การได้รับ
น้ำนมแม่
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• เอดส์ ภูมแิ พ้ และการสร้างภูมติ า้ นทานต่อเนือ้ เยือ่
ตนเอง เป็นตัวอย่างของอาการที่เกิดจากระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานผิดปกติ

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
• อะมีบา และพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสีย 

ที่มีคอนแทรกไทล์แวคิวโอลทำหน้าที่ในการกำจัด
ออกจากร่างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย และรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในเซลล์
ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง • ฟองน้ำและไฮดรามีเซลล์ส่วนใหญ่สัมผัสกับน้ำ
โดยตรง ของเสียจึงถูกกำจัดออกโดยการแพร่สู่
สภาพแวดล้อม
• พลานาเรียใช้เฟลมเซลล์ซึ่งกระจายอยู่ ๒ ข้าง
ตลอดความยาวของลำตัวทำหน้าทีข่ บั ถ่ายของเสีย
• ไส้เดือนดินใช้เนฟริเดียม แมลงใช้มัลพิเกียนทิวบูล
และสัตว์มีกระดูกสันหลังใช้ไตในการขับถ่าย
ของเสีย
๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และ
• ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่าย
โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจาก
และรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
ร่างกาย 
• ไตประกอบด้วยบริเวณส่วนนอก ที่เรียกว่า
๒๐. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการ
คอร์เท็กซ์ และบริเวณส่วนใน ที่เรียกว่า เมดัลลา
กำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน
และบริเวณส่วนปลายของเมดัลลาจะยื่นเข้าไป
แผนผังสรุปขั้นตอนการกำจัดของเสีย 

จรดกับส่วนที่เป็นโพรงเรียกว่า กรวยไต 

ออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
โดยกรวยไตจะต่อกับท่อไตซึ่งทำหน้าที่ลำเลียง
๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ปัสสาวะไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อขับถ่าย
ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ ออกนอกร่างกาย
• ไตแต่ละข้างของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยไต
ลักษณะเป็นท่อ ปลายข้างหนึ่งเป็นรูปถ้วย 

เรียกว่า โบว์แมนส์แคปซูล ล้อมรอบกลุ่ม
หลอดเลือดฝอย ที่เรียกว่า โกลเมอรูลัส
• กลไกในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย
ประกอบด้วยการกรอง การดูดกลับ และการ
หลั่งสารที่เกินความต้องการออกจากร่างกาย
• โรคนิว่ และโรคไตวายเป็นตัวอย่างของโรคทีเ่ กิดจาก
ความผิดปกติของไต ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการรักษา
ดุลยภาพของสารในร่างกาย
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• นอกจากไตที่ทำหน้ารักษาดุลยภาพของน้ำแร่ธาตุ
และกรด-เบส ผิวหนัง และระบบหายใจ ยังมีส่วน
ช่วยในการรักษาดุลยภาพเหล่านี้ด้วย

ม.๖ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง • สัตว์ส่วนใหญ่มีระบบประสาททำให้สามารถรับรู้
และหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 

และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เช่น ไฮดรา มีร่างแห
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง 

ประสาท พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย และ
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
แมลงมีปมประสาทและเส้นประสาท ส่วนสัตว์
๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ
มีกระดูกสันหลัง มีสมอง ไขสันหลัง ปมประสาท
เซลล์ประสาท
และเส้นประสาท
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า • หน่วยทำงานของระบบประสาท คือ เซลล์
ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไก
ประสาท ซึ่งประกอบด้วยตัวเซลล์ และ
การถ่ายทอดกระแสประสาท
เส้นใยประสาททีท่ ำหน้าทีร่ บั และส่งกระแสประสาท
เรียกว่า เดนไดรต์และแอกซอน ตามลำดับ
• เซลล์ประสาทจำแนกตามหน้าที่ ได้เป็น 

เซลล์ประสาทรับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่งการ
และเซลล์ประสาทประสานงาน
• เซลล์ประสาทจำแนกตามรูปร่างได้เป็นเซลล์
ประสาทขั้วเดียว เซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียม
เซลล์ประสาทสองขั้ว และเซลล์ประสาทหลายขั้ว
• กระแสประสาทเกิดจากการเปลีย่ นแปลงศักย์ไฟฟ้า
ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเดนไดรต์และแอกซอน ทำให้มี
การถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาท
ไปยังเซลล์ประสาท หรือเซลล์อื่น ๆ ผ่านทาง
ไซแนปส์
• ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งได้เป็น ๒ ระบบ
ตามตำแหน่งและโครงสร้าง คือ ระบบประสาท
ส่วนกลาง ได้แก่ สมองและไขสันหลัง และระบบ
ประสาทรอบนอก ได้แก่ เส้นประสาทสมอง
และเส้นประสาทไขสันหลัง
๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ
ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง
สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
ยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท 

โซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ
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• สมองแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ สมองส่วนหน้า
สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหลัง สมองแต่ละส่วน
จะควบคุมการทำงานของร่างกายแตกต่างกัน
โดยมีเส้นประสาทที่แยกออกจากสมอง ๑๒ คู่ 

ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ซึง่ บางคูท่ ำหน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ
เข้าสู่สมอง หรือนำคำสั่งจากสมองไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน หรือทำหน้าที่ทั้งสองอย่าง
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อจากสมองอยู่ภายใน
กระดูกสันหลัง และมีเส้นประสาทแยกออกจาก
ไขสันหลังเป็นคู่ ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลการ
ตอบสนองโดยไขสันหลัง เช่น การเกิดรีเฟล็กซ์
ชนิดต่าง ๆ และการถ่ายทอดกระแสประสาท
ระหว่างไขสันหลังกับสมอง
• เส้นประสาทไขสันหลังทุกคู่จะทำหน้าที่รับ
ความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลังและนำคำสั่งออกจาก
ไขสันหลัง
• ระบบประสาทรอบนอกส่วนที่สั่งการแบ่งเป็น
ระบบประสาทโซมาติกซึ่งควบคุมการทำงาน
ของกล้ามเนือ้ โครงร่าง และระบบประสาทอัตโนวัติ
ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ 

กล้ามเนื้อเรียบ และต่อมต่าง ๆ 
• ระบบประสาทอัตโนวัตแิ บ่งการทำงานเป็น ๒ ระบบ
คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบประสาท
พาราซิมพาเทติก ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานตรงกันข้าม
เพื่อรักษาดุลยภาพของกระบวนการต่าง ๆ 

ในร่างกาย

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ • ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เป็นอวัยวะรับความ
ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง รู้สึกที่รับสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน จึงมีความสำคัญ 

โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการ ทีค่ วรดูแล ป้องกัน และรักษาให้สามารถทำงาน
ดูแลป้องกัน และรักษา 
ได้เป็นปกติ
๘. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด • ตาประกอบด้วย ชั้นสเคลอรา โครอยด์และเรตินา
โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง เลนส์ตาเป็นเลนส์นูนอยู่ถัดจากกระจกตา 

ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุไปที่เรตินา ซึ่ง
ประกอบด้วย เซลล์รับแสง และเซลล์ประสาท
ที่นำกระแสประสาทสู่สมอง
• หูประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ หูสว่ นนอก หูสว่ นกลาง
และหูส่วนใน ภายในหูส่วนในมีคอเคลีย ซึ่ง
ทำหน้าที่รับและเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแส
ประสาท นอกจากนี้ยังมีเซมิเซอร์คิวลาร์แคเเนล
ทำหน้าที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย
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• จมูกมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นอยู่ภายในเยื่อบุจมูก
ที่เป็นตัวรับสารเคมีบางชนิดแล้วเกิดกระแส
ประสาทส่งไปยังสมอง
• ลิ้นทำหน้าที่รับรส โดยมีตุ่มรับรสกระจาย
อยู่ทั่วผิวลิ้นด้านบน ตุ่มรับรสมีเซลล์รับรส
อยู่ภายใน เมื่อเซลล์รับรสถูกกระตุ้นด้วยสารเคมี
จะกระตุ้นเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเกิดกระแส
ประสาทส่งไปยังสมอง 
• ผิวหนัง มีหน่วยรับสิ่งเร้าหลายชนิด เช่น หน่วย
รับสัมผัส หน่วยรับแรงกด หน่วยรับความเจ็บปวด
หน่วยรับอุณหภูมิ

๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง • สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดเคลื่อนที่โดยการ
และหน้าทีข่ องอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นที่ ไหลของไซโทพลาซึม บางชนิดใช้แฟลเจลลัม
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน
หรือซิเลีย ในการเคลือ่ นที่
แมลง ปลา และนก
• สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมงกะพรุน
เคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณ
ขอบกระดิ่งและแรงดันน้ำ
• หมึกเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อ
บริเวณลำตัว ทำให้น้ำภายในลำตัวพ่นออกมา
ทางไซฟอน ส่วนดาวทะเลใช้ระบบท่อน้ำในการ
เคลื่อนที่
• ไส้เดือนดินมีการเคลื่อนที่ โดยอาศัยการหดตัว
และคลายตัวของกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อ
ตามยาวซึ่งทำงานในสภาวะตรงกันข้าม
• แมลงเคลื่อนที่โดยใช้ปีกหรือขา ซึ่งมีกล้ามเนื้อ
ภายในเปลือกหุ้มทำงานในสภาวะตรงกันข้าม
• สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา เคลื่อนที่โดยอาศัย
การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่
กับกระดูกสันหลังทั้ง ๒ ข้าง ทำงานในสภาวะ
ตรงกันข้าม และมีครีบที่อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ
ช่วยโบกพัดในการเคลื่อนที่ ส่วนนกเคลื่อนที่
โดยอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
กดปีกกับกล้ามเนื้อยกปีกซึ่งทำงานในสภาวะ
ตรงกันข้าม
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๑๐. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ • มนุษย์เคลื่อนที่โดยอาศัยการทำงานของกระดูก
ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ
และกล้ามเนื้อซึ่งยึดกันด้วยเอ็นยึดกระดูก 
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์
• บริเวณทีก่ ระดูกตั้งแต่ ๒ ชิ้นมาต่อกัน เรียกว่า 

๑๑. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิด ข้อต่อ และยึดกันด้วยเอ็นยึดข้อ
ต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่าง • กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้ค้ำจุนและทำหน้าที่ในการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวของร่างกาย แบ่งตามตำแหน่งได้เป็น
ของมนุษย์
กระดูกแกนและกระดูกรยางค์
• กล้ามเนือ้ ในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น กล้ามเนือ้
โครงร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อเรียบ
กล้ามเนื้อทั้ง ๓ ชนิด พบในตำแหน่งที่ต่างกัน
และมีหน้าที่แตกต่างกัน
• กล้ามเนือ้ โครงร่างส่วนใหญ่ทำงานร่วมกันเป็นคู่ ๆ
ในสภาวะตรงกันข้าม
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง 

• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เป็นการ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ สืบพันธุ์ที่ไม่มีการรวมของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น 

แบบอาศัยเพศในสัตว์
การแตกหน่อและการงอกใหม่ 
• การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศของสัตว์เป็นการสืบพันธุ์
ที่เกิดจากการรวมนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ 

ซึ่งมีทั้งการปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิ
ภายใน สัตว์บางชนิดมี ๒ เพศในตัวเดียวกัน 

แต่การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่จะผสมข้ามตัว
๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ • การสืบพันธุ์ของมนุษย์มีกระบวนการสร้างสเปิร์ม
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ
จากเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมภายในอัณฑะ และ
สืบพันธุ์เพศหญิง 
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่จากเซลล์โอโอโกเนียม
๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการ ภายในรังไข่ 
สร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์
• อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วย อัณฑะ
ทำหน้าที่สร้างสเปิร์มและฮอร์โมนเพศชาย และมี
โครงสร้างอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ลำเลียงสเปิร์ม 

สร้างน้ำเลี้ยงสเปิร์ม และสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะ
• อัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้างสเปิร์ม ซึ่งภายใน
มีเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมที่เป็นเซลล์ตั้งต้น
ของกระบวนการสร้างสเปิร์ม
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• อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ประกอบด้วย รังไข่
ท่อนำไข่ มดลูก และช่องคลอด รังไข่ทำหน้าที่
สร้างเซลล์ไข่และฮอร์โมนเพศหญิง
• กระบวนการสร้างสเปิร์มเริ่มต้นจากสเปอร์มาโทโกเนียมแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ สเปอร์มาโทโกเนียมจำนวนมาก ซึ่งต่อมาบางเซลล์พัฒนา
เป็นสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก โดยสเปอร์มาโทไซต์
ระยะแรกจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I ได้สเปอร์มาโทไซต์
ระยะที่สองซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II 

ได้สเปอร์มาทิดตามลำดับ จากนั้นพัฒนาเป็น
สเปิร์ม
• กระบวนการสร้างเซลล์ไข่เริ่มจากโอโอโกเนียม
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้โอโอโกเนียม ซึง่ จะพัฒนา
เป็นโอโอไซต์ระยะแรก แล้วแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I
ได้โอโอไซต์ระยะที่สองซึ่งจะเกิดการตกไข่ต่อไป
เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสเปิร์ม โอโอไซต์ระยะ
ที่สองจะแบ่งแบบไมโอซิส II แล้วพัฒนาเป็น
เซลล์ไข่
• การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในท่อนำไข่ได้ไซโกต 

ซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและไปฝังตัวที่ผนังมดลูก
จนกระทั่งครบกำหนดคลอด

๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ
• การเจริญเติบโตของสัตว์ เช่น กบ ไก่ และสัตว์
และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จะเริ่มต้นด้วยการแบ่งเซลล์
ของไซโกต การเกิดเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ ๓ ชั้น คือ
เอกโทเดิร์ม เมโซเดิร์ม และเอนโดเดิร์ม การเกิด
อวัยวะ โดยมีการเพิ่มจำนวน ขยายขนาด และ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่
เฉพาะอย่าง ซึ่งพัฒนาการของอวัยวะต่าง ๆ 

จะทำให้มกี ารเกิดรูปร่างทีแ่ น่นอนในสัตว์แต่ละชนิด
• การเจริญเติบโตของมนุษย์จะมีขั้นตอนคล้ายกับ
การเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่น ๆ
โดยเอ็มบริโอจะฝังตัวที่ผนังมดลูก และมีการ
แลกเปลี่ยนสารระหว่างแม่กับลูกผ่านทางรก

162

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุป • ฮอร์โมนเป็นสารทีค่ วบคุมสมดุลต่าง ๆ ของร่างกาย
หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ โดยผลิตจากต่อมไร้ทอ่ หรือเนือ้ เยือ่ โดยต่อมไร้ทอ่ นี้
ที่สร้างฮอร์โมน
จะกระจายอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
• ต่อมไร้ท่อที่สร้างหรือหลั่งฮอร์โมน ไม่มีท่อในการ
ลำเลียงฮอร์โมนออกจากต่อมจึงถูกลำเลียง
โดยระบบหมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย
ที่จำเพาะเจาะจง
• ต่อมไพเนียลสร้างเมลาโทนินซึ่งยับยั้งการเจริญ
เติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแสง
ในรอบวัน
• ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างและหลั่งโกรทฮอร์โมน
โพรแลกทิน ACTH TSH FSH LH เอนดอร์ฟิน
ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน 
• ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่งฮอร์โมนซึ่งสร้างจาก 

ไฮโพทาลามัส คือ ADH และออกซิโทซิน ซึ่งทำ
หน้าที่แตกต่างกัน
• ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอกซินซึ่งควบคุมอัตรา
เมแทบอลิซึมของร่างกาย และสร้างแคลซิโทนิน
ซึ่งควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติ
• ต่อมพาราไทรอยด์สร้างพาราทอร์โมนซึ่งควบคุม
ระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติ
• ตับอ่อนมีกลุ่มเซลล์ที่สร้างอินซูลินและกลูคากอน
ซึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ 
• ต่อมหมวกไตส่วนนอกสร้างกลูโคคอร์ติคอยด์ 

มิเนราโลคอร์ตคิ อยด์ และฮอร์โมนเพศ ซึง่ มีหน้าที่
แตกต่างกัน ส่วนต่อมหมวกไตส่วนในสร้าง
เอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟริน ซึ่งมีหน้าที่
เหมือนกัน
• อัณฑะมีกลุ่มเซลล์สร้างเทสโทสเทอโรน ส่วนรังไข่
มีกลุ่มเซลล์ที่สร้างอีสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน
ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

163

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เนื้อเยื่อบางบริเวณของอวัยวะ เช่น รก ไทมัส
กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก สามารถสร้าง
ฮอร์โมนได้หลายชนิด ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
• การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ มีทั้ง
การควบคุมแบบป้อนกลับยับยั้ง และการควบคุม
แบบป้อนกลับกระตุ้น เพื่อรักษาดุลยภาพ
ของร่างกาย 
• ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ผลิตจากต่อมมีท่อของสัตว์
ซึ่งส่งผลต่อสัตว์ตัวอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน

๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
• พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการแสดง
ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด
พฤติกรรม 
และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
 • พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดแบ่งออกได้เป็น
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง
หลายชนิด เช่น โอเรียนเตชัน (แทกซิสและ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
ไคนีซิส) รีเฟล็กซ์ และฟิกแอกชันแพทเทิร์น 
วิวัฒนาการของระบบประสาท 
• พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ แบ่งได้เป็น
๑๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสือ่ สาร แฮบบิชูเอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง 

ระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม
(การลองผิดลองถูกและการมีเงื่อนไข) 

และการใช้เหตุผล
• ระดับการแสดงพฤติกรรมที่สัตว์แต่ละชนิด
แสดงออกจะแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการของระบบประสาทที่แตกต่างกัน
• การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง 

ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การสื่อสารด้วยท่าทาง 

การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยสารเคมี
และการสื่อสารด้วยการสัมผัส
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๕.
		
		
		
		

เข้ า ใจแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เวศ กระบวนการถ่ า ยทอดพลั ง งานและ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เวศ ประชากรและรู ป แบบการเพิ่ ม ของประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการ • ระบบนิเวศจะดำรงอยู่ได้ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
เกิดขึ้น กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การถ่ายทอด
๒. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน
พลังงาน และการหมุนเวียนสาร การถ่ายทอด
และบอกแนวทางในการลดการเกิด 

พลังงานในระบบนิเวศสามารถแสดงได้ด้วย
ไบโอแมกนิฟิเคชัน 
แผนภาพที่เรียกว่า โซ่อาหาร สายใยอาหาร 

๓. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบาย
และพีระมิดทางนิเวศวิทยา 
วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร • พลังงานที่ถ่ายทอดไปในแต่ละลำดับขั้นการกิน
ฟอสฟอรัส
อาหารมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน พลังงานส่วนใหญ่
จะสูญเสียไปในรูปความร้อนระหว่างการถ่ายทอด
จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศบางครั้ง
อาจทำให้มีสารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตด้วย 

เรียกว่า การเกิดไบโอแมกนิฟเิ คชัน ซึง่ อาจมีระดับ
ความเข้มข้นของสารพิษมากขึ้นตามลำดับขั้นของ
การกินจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
• สารต่าง ๆ ในระบบนิเวศมีการหมุนเวียนเกิดขึ้น
ผ่านทัง้ ในสิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ กลับคืนสูร่ ะบบ
อย่างเป็นวัฏจักร เช่น วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักร
กำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะ • ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ตาม
ของไบโอมทีก่ ระจายอยูต่ ามเขตภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ เขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก เช่น ไบโอมทุนดรา
บนโลก
ไบโอมสะวันนา ไบโอมทะเลทราย โดยแต่ละ
ไบโอมจะมีลักษณะเฉพาะของปัจจัยทางกายภาพ
ชนิดของพืช และชนิดของสัตว์
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๕. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบ • ระบบนิเวศมีการเปลีย่ นแปลงได้ การเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ
ที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ทำให้ระบบนิเวศสามารถ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ปรับสมดุลได้ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ทางชีวภาพในระบบนิเวศทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตขึ้น 
• การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา มีทั้ง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุป
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด 
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่าง
การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
๘. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยทีค่ วบคุมการเติบโต
ของประชากร
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• ประชากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะ
หลายประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาด
ของประชากร ความหนาแน่นของประชากร 

การกระจายตัวของสมาชิกในประชากร
โครงสร้างอายุของประชากร อัตราส่วนระหว่าง
เพศ อัตราการเกิดและอัตราการตาย การอพยพเข้า
การอพยพออกของประชากร และการรอดชีวติ
ของสมาชิกที่มีอายุต่างกัน
• ลักษณะเฉพาะของประชากรมีอิทธิพลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
• การเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลเป็นการ
เพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณ
• การเพิ่มประชากรแบบลอจิสติกเป็นการเพิ่ม
จำนวนประชากรที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
หรือมีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง
• การเติบโตของประชากรขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งได้เป็น ปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแน่น
ของประชากร และปัจจัยทีไ่ ม่ขนึ้ กับความหนาแน่น
ของประชากร
• ประชากรมนุษย์มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว
แบบเอ็กโพเนนเชียลหลังจากการปฏิวัติ 

ทางอุตสาหกรรมเป็นต้นมา
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๙. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา 

• ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจาก
การขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และ
การปล่อยน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ต่าง ๆ ของมนุษย์และยังไม่ได้รับการบำบัดลง
เสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ
สู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ
และการแก้ไขปัญหา
• การตรวจสอบคุณภาพน้ำนิยมใช้การหาค่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ และค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้ำใช้ในการย่อยสลายสาร
อินทรีย์ในน้ำ 
• การจัดการทรัพยากรน้ำ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ควรมีการวางแผนการใช้น้ำ การแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำ
อย่างถูกต้อง
๑๐. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทาง • การปนเปือ้ นของสารเคมี ฝุน่ ละออง และจุลนิ ทรีย์
อากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
ต่าง ๆ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดได้ทั้ง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
จากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์
ปัญหา
• การเกิดมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เช่น การเกิดพายุ การเกิดไฟป่า และการเกิดแก๊สพิษ
จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์
• การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทำ
ของมนุษย์ เช่น การใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลในรูปแบบ
ต่าง ๆ
• การจัดการทรัพยากรอากาศควรประกอบด้วย
การกำหนดนโยบาย และวางแผนงานเพื่อป้องกัน
และแก้ไข รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการดูแล
รักษาคุณภาพอากาศ
๑๑. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา

• มลพิษทางดินและปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
• การจัดการทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดควรมีการป้องกันและการแก้ปัญหาการเกิด
มลพิษและความเสื่อมโทรมของดิน รวมทั้งการ
ปลูกจิตสำนึกในการใช้ดินอย่างถูกต้อง
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๑๒. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบ • พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ
ที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอ
เช่น ไฟป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรืออาจมี
แนวทางในการป้องกันการทำลายป่าไม้และ
สาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้
ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครองที่ดิน
การเผาป่า การทำเหมืองแร่ 
• พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงทำให้ภูมิประเทศมีสภาพ
แห้งแล้ง เกิดอุทกภัย เกิดการพังทลายของดิน
ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้
ทำให้สัตว์ป่าและพืชพรรณธรรมชาติลดจำนวนลง
หรือสูญพันธุ์ได้
• การจัดการทรัพยากรป่าไม้ควรจัดการให้มี
ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่อย่างยั่งยืนหรือเพิ่มขึ้น เช่น
การกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่า
ป้องกันการบุกรุกป่า การใช้ไม้อย่างมีคุณค่าและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกเรื่อง
การอนุรักษ์ป่าไม้
๑๓. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบ • การลดจำนวนลงของสัตว์ป่าเป็นผลเนื่องมาจาก
ที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทาง
การกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ คือ การทำให้
ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
แหล่งที่อยู่อาศัยลดลงและการล่าสัตว์ป่า
• การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าควรมีการดำเนินการ
ให้มีพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ  
รวมทั้งการไม่ทำร้ายสัตว์ป่าหรือทำให้สัตว์ป่า
ลดจำนวนลง รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกัน
อนุรักษ์
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ม.๔ ๑. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือ
• นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างของอะตอม และ
ผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ เสนอแบบจำลองอะตอมแบบต่าง ๆ จากการ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ 

ศึกษาข้อมูล การสังเกต การตั้งสมมติฐาน และ
และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม ผลการทดลอง
• แบบจำลองอะตอมมีวิวัฒนาการ โดยเริ่มจาก 

ดอลตันเสนอว่าธาตุประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็น
อนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้ ต่อมา
ทอมสันเสนอว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาค
ที่มีประจุลบ เรียกว่า อิเล็กตรอน และอนุภาค
ประจุบวก รัทเทอร์ฟอร์ดเสนอว่าประจุบวก
ที่เรียกว่า โปรตอน รวมตัวกันอยู่ตรงกึ่งกลาง
อะตอม เรียกว่า นิวเคลียส ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
และมีอิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียส โบร์เสนอว่า
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงรอบนิวเคลียส
โดยแต่ละวงมีระดับพลังงานเฉพาะตัว ในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าอิเล็กตรอนมีการ
เคลื่อนที่รวดเร็วรอบนิวเคลียส และไม่สามารถ
ระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้ จึงเสนอแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก ซึ่งแสดงโอกาสการพบ
อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส
๒. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุ
• สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ประกอบด้วย
จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ สัญลักษณ์ธาตุ เลขอะตอมซึ่งแสดงจำนวน
อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอก
โปรตอน และเลขมวลซึง่ แสดงผลรวมของจำนวน
ความหมายของไอโซโทป
โปรตอนกับนิวตรอน อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน
ที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอน
ต่างกัน เรียกว่า ไอโซโทป
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๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน 

ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ

• การศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของอะตอมแก๊ส
ทำให้ทราบว่า อิเล็กตรอนจัดเรียงอยู่รอบ ๆ
นิวเคลียสในระดับพลังงานหลักต่าง ๆ และ
แต่ละระดับพลังงานหลักยังแบ่งเป็นระดับ
พลังงานย่อยซึ่งมีบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอน 

เรียกว่า ออร์บิทัล ได้แตกต่างกัน และอิเล็กตรอน
จะจัดเรียงในออร์บิทัลให้มีระดับพลังงานต่ำที่สุด
สำหรับอะตอมในสถานะพื้น

๔. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ 

แทรนซิชันในตารางธาตุ

• ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม
และสมบัติที่คล้ายคลึงกันเป็นหมู่และคาบ 

โดยอาจแบ่งธาตุในตารางธาตุเป็นกลุ่มธาตุโลหะ
กึ่งโลหะ และอโลหะ นอกจากนี้อาจแบ่งเป็น
กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน

๕. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมูเ่ ดียวกันมีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน และธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกัน
มีเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเดียวกัน
ธาตุเรพรีเซนเททีฟมีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน
ตามหมู่ และมีแนวโน้มสมบัติบางประการเป็นไป
ตามหมูแ่ ละตามคาบ เช่น ขนาดอะตอม รัศมีไอออน
พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี 

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และ
เปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ

• ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะที่ส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ๒ มีขนาดอะตอมใกล้เคียงกัน
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูง
เกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ช้ากว่าธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ
ส่วนใหญ่จะมีสี
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๗. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป • ธาตุแต่ละชนิดมีไอโซโทป ซึ่งในธรรมชาติบางธาตุ
กัมมันตรังสี
มีไอโซโทปที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากนิวเคลียส
ไม่เสถียร เรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี สำหรับ
ธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่ทุกไอโซโทปสามารถ
แผ่รังสีได้ รังสีที่เกิดขึ้น เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา
รังสีแกมมา โดยครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
เป็นระยะเวลาที่ไอโซโทปกัมมันตรังสีสลายตัว
จนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ซึ่งเป็นค่าคงที่
เฉพาะของแต่ละไอโซโทปกัมมันตรังสี
๘. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุ 

มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

• สมบัติบางประการของธาตุแต่ละชนิด ทำให้
สามารถนำธาตุไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้การนำธาตุไปใช้ต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสารกัมมันตรังสีซึ่งต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสม

๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ 

ไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์
แบบจุดของลิวอิส

• สารเคมีเกิดจากการยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเคมี
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่แสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส โดยการเกิด
พันธะเคมี ส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎออกเตต
• พันธะไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยวระหว่าง
ประจุไฟฟ้าของไอออนบวกกับไอออนลบ 

ส่วนใหญ่ไอออนบวกเกิดจากโลหะเสียอิเล็กตรอน
และไอออนลบเกิดจากอโลหะรับอิเล็กตรอน
สารประกอบที่เกิดจากพันธะไอออนิก เรียกว่า
สารประกอบไอออนิก สารประกอบไอออนิก
ไม่อยู่ในรูปโมเลกุล แต่เป็นโครงผลึกที่ประกอบ
ด้วยไอออนบวกและไอออนลบจัดเรียงตัวต่อเนื่อง
กันไปทั้งสามมิติ

๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก • สารประกอบไอออนิกเขียนแสดงสูตรเคมีโดยให้
สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนบวกไว้ข้างหน้าตาม
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลข
แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไอออนที่เป็น
องค์ประกอบ
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• การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกทำได้โดย
เรียกชื่อไอออนบวกแล้วตามด้วยชื่อไอออนลบ
สำหรับสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากโลหะที่มี
เลขออกซิเดชันได้หลายค่า ต้องระบุเลข
ออกซิเดชันของโลหะด้วย

๑๑. คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร 

บอร์น-ฮาเบอร์

• ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากธาตุ
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน มีทั้ง
ที่เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานและคายพลังงาน 

ซึ่งแสดงได้ด้วยวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ และ
พลังงานของปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
ไอออนิกเป็นผลรวมของพลังงานทุกขั้นตอน

๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก

• สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ผลึกของแข็ง เปราะ มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง ละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออน
เรียกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เมือ่ เป็นของแข็ง
ไม่นำไฟฟ้า แต่ถ้าทำให้หลอมเหลวหรือละลาย
ในน้ำจะนำไฟฟ้า
• สารละลายของสารประกอบไอออนิกแสดงสมบัติ
ความเป็นกรด–เบส ต่างกัน สารละลายของ
สารประกอบคลอไรด์มีสมบัติเป็นกลาง และ
สารละลายของสารประกอบออกไซด์มีสมบัติ
เป็นเบส

๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ • ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก สามารถเขียน
ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
แสดงด้วยสมการไอออนิกหรือสมการไอออนิก
สุทธิ โดยที่สมการไอออนิกแสดงสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่แตกตัวได้ในรูปของไอออน
ส่วนสมการไอออนิกสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่
ทำปฏิกิริยากัน และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
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๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดีย่ ว • พันธะโคเวเลนต์เป็นการยึดเหนีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส โมเลกุลจากการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
ของธาตุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธาตุอโลหะ โดยทั่วไป
จะเป็นไปตามกฎออกเตต สารที่ยึดเหนี่ยวกันด้วย
พันธะโคเวเลนต์เรียกว่า สารโคเวเลนต์ พันธะ
โคเวเลนต์เกิดได้ทั้งพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และ
พันธะสาม ซึ่งสามารถเขียนแสดงได้ด้วย
โครงสร้างลิวอิส โดยแสดงอิเล็กตรอนคูร่ ว่ มพันธะ
ด้วยจุดหรือเส้น และแสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
ของแต่ละอะตอมด้วยจุด
๑๕.เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์

• สูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ โดยทั่วไป
เขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ของธาตุเรียงลำดับ
ตามค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีจากน้อยไปมาก 

โดยมีตัวเลขแสดงจำนวนอะตอมของธาตุ
ที่มีมากกว่า ๑ อะตอมในโมเลกุล
• การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ทำได้โดยเรียกชื่อ
ธาตุที่อยู่หน้าก่อน แล้วตามด้วยชื่อธาตุที่อยู่ถัดมา
โดยมีคำนำหน้าระบุจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็น
องค์ประกอบ

๑๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะ
และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง
คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของ
สารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ

• ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสาร
โคเวเลนต์ขึ้นกับชนิดของอะตอมคู่ร่วมพันธะ
และชนิดของพันธะ โดยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ 

และพันธะสาม มีความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะแตกต่างกัน นอกจากนี้ โมเลกุลโคเวเลนต์
บางชนิดมีค่าความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
แตกต่างจากของพันธะเดีย่ ว พันธะคู่ และพันธะสาม
ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเขียนโครงสร้างลิวอิส
ที่เหมาะสมได้มากกว่า ๑ โครงสร้าง ที่เรียกว่า 

โครงสร้างเรโซแนนซ์
• พลังงานพันธะนำมาใช้ในการคำนวณพลังงาน
ของปฏิกิริยา ซึ่งได้จากผลต่างของพลังงาน
พันธะรวมของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์
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๑๗. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้
• รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ อาจพิจารณาโดยใช้
ทฤษฎีการผลักระหว่างคูอ่ เิ ล็กตรอนในวงเวเลนซ์ ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์
และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
(VSEPR) ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพันธะและจำนวน
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลาง 

โมเลกุลโคเวเลนต์มีทั้งโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้ว
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์เป็นผลรวม
ปริมาณเวกเตอร์สภาพขั้วของแต่ละพันธะตาม
รูปร่างโมเลกุล
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล • แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งอาจเป็น
โคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว
แรงแผ่กระจายลอนดอน แรงระหว่างขั้ว 

จุดเดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ และพันธะไฮโดรเจน มีผลต่อจุดหลอมเหลว
จุดเดือด และการละลายน้ำของสาร นอกจากนี้
สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่ยังมีจุดหลอมเหลว 

และจุดเดือดต่ำกว่าสารประกอบไอออนิก
เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
มีค่าน้อยกว่าพันธะไอออนิก
• สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดต่ำ และไม่ละลายในน้ำ สำหรับสาร
โคเวเลนต์ที่ละลายน้ำมีทั้งแตกตัวและไม่แตกตัว
เป็นไอออน สารละลายที่ได้จากสารที่ไม่แตกตัว
เป็นไอออนจะไม่นำไฟฟ้า เรียกว่า สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ส่วนสารละลายที่ได้จากสาร
ที่แตกตัวเป็นไอออนจะนำไฟฟ้า เรียกว่า
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายของ
สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์จะมีสมบัติ
เป็นกรด
๑๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
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• สารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีโครงสร้างโมเลกุล
ขนาดใหญ่และมีพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง
เป็นโครงร่างตาข่าย จะมีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายที่มี
ธาตุองค์ประกอบเหมือนกัน แต่มีอัญรูปต่างกัน
จะมีสมบัติต่างกัน เช่น เพชร แกรไฟต์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัตขิ องโลหะ • พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซ์อิเล็กตรอนของ
ทุกอะตอมของโลหะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปทั่ว
ทั้งโลหะ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับโปรตอน
ในนิวเคลียสทุกทิศทาง
• โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็ง มีผวิ มันวาว สามารถ 

ตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้ นำความร้อนและนำ
ไฟฟ้าได้ดี มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง
๒๑. เปรียบเทียบสมบัตบิ างประการของสารประกอบ • สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ 

ไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล มีสมบัติเฉพาะตัวบางประการที่แตกต่างกัน เช่น
และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ
จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ำ การนำ
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และ
ไฟฟ้า จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
โลหะ ได้อย่างเหมาะสม
ได้ตามความเหมาะสม
ม.๕ ๑. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร 

ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของ 

เกย์–ลูสแซก 
๒. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ 

ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส

• พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบาย
ได้ด้วยกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของ
เกย์–ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส ซึ่งสามารถนำมา
ใช้ในการคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ได้

๓. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล • ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และจำนวนโมล
หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ หรือมวลของแก๊ส อธิบายความสัมพันธ์ได้ด้วย
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
กฎของอาโวกาโดร สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมล
ของแก๊ส อธิบายได้ดว้ ยกฎแก๊สอุดมคติ ซึง่ สามารถ
นำมาใช้ในการคำนวณและการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนโมลของแก๊ส
ที่ภาวะต่าง ๆ ได้
๔. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊ส • ในธรรมชาติ แก๊สส่วนใหญ่อยูร่ วมกันเป็นแก๊สผสม
ในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ในกรณีที่แก๊สในแก๊สผสมไม่ทำปฏิกิริยากัน
ความดันของแก๊สแต่ละชนิดแปรผันตามเศษส่วน
โมลของแก๊ส ที่มีอยู่ในแก๊สผสมตามกฎ
ความดันย่อยของดอลตัน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๕. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตรา 

การแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ
เกรแฮม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• แก๊สสามารถแพร่ได้ การแพร่ของแก๊สอธิบาย
ได้ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่อุณหภูมิเดียวกัน
แก๊สจะแพร่ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุล
ของแก๊ส อัตราการแพร่ของแก๊สเป็นสัดส่วน
ผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุลของแก๊ส 

สัมพันธ์กับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม

๖. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ • สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สสามารถนำไปใช้
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ อธิบายปรากฏการณ์ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิต
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือ
ประจำวันและในอุตสาหกรรม
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม
ม.๖ ๑. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบ • สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของ
อินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม คาร์บอนส่วนใหญ่พบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้าง
ที่พบในชีวิตประจำวัน
หลากหลายและแบ่งได้หลายประเภท เนื่องจาก
ธาตุคาร์บอนสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ
คาร์บอนด้วยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม
นอกจากนี้ยังสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ
อื่น ๆ ได้อีกด้วย และมีการนำสารประกอบ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย
๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ • โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์แสดงได้ด้วย
และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ 

อินทรีย์
หรือสูตรโครงสร้างแบบเส้น
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๓. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภท
ของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน

• สารประกอบอินทรียม์ หี ลายประเภท การพิจารณา
ประเภทของสารประกอบอินทรียอ์ าจใช้หมูฟ่ งั ก์ชนั
เป็นเกณฑ์ได้เป็นแอลเคน แอลคีน แอลไคน์
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ อีเทอร์
เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

เอสเทอร์ เอไมด์

๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 

๑ หมู่ ตามระบบ IUPAC

• การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน
แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน 

แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์
และเอไมด์ จะเรียกตามระบบ IUPAC หรือ
อาจเรียกโดยใช้ชื่อสามัญ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้
๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ปรากฏการณ์ที่สารมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มี
สมบัติแตกต่างกัน เรียกว่า ไอโซเมอริซึม และ
เรียกสารแต่ละชนิดว่า ไอโซเมอร์ ไอโซเมอร์ที่มี
สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีสูตรโครงสร้างต่างกัน
เรียกว่า ไอโซเมอร์โครงสร้าง

๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและ
• สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล
การละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มี
หรือโครงสร้างของสารต่างกันจะมีจุดเดือดและ
หมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน การละลายในน้ำต่างกัน สำหรับการละลายของ
สารพิจารณาได้จากความมีขั้วของตัวละลายและ
ตัวทำละลาย โดยสารสามารถละลายได้ใน 

ตัวทำละลายที่มีขั้วใกล้เคียงกัน
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

• สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะให้ผลของ
ปฏิกิริยาต่างกัน จึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการจำแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได้

๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา • กรดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้
เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ เป็นเอสเทอร์ เรียกว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
ปฏิกริ ยิ าไฮโดรลิซสิ และปฏิกริ ยิ าสะปอนนิฟเิ คชัน กรดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับเอมีนเกิดเป็น
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
เอไมด์ เอสเทอร์และเอไมด์สามารถเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
ไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร์
ในเบสแอลคาไล เรียกว่า ปฏิกริ ยิ าสะปอนนิฟเิ คชัน
๑๐. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำ
สารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำวันและอุตสาหกรรม

• สารประกอบอินทรีย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้มากมายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำไปใช้เป็น
สารตั้งต้นและตัวทำละลายในอุตสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงและพลังงาน
อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์

• พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยมีทั้ง
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ อาจเป็นปฏิกิริยาแบบ
ควบแน่นหรือปฏิกิริยาแบบเติม ขึ้นอยู่กับ
หมู่ฟังก์ชันและโครงสร้างของมอนอเมอร์

๑๒. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง
การนำไปใช้ประโยชน์

• พอลิเมอร์มีโครงสร้างต่างกันอาจเป็นโครงสร้าง
แบบเส้น แบบกิ่ง หรือแบบร่างแห ขึ้นอยู่กับชนิด
ของมอนอเมอร์และภาวะของปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ ซึ่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ส่งผลต่อ
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความเปราะ
ความเหนียว ความยืดหยุ่น จึงสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 

๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก
และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์

• พอลิเมอร์ที่ให้ความร้อนแล้วสามารถนำกลับมา
ขึ้นรูปใหม่ได้ เรียกว่า พอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติก
ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบเส้นและแบบกิ่ง 

ส่วนพอลิเมอร์ที่ให้ความร้อนแล้วไม่อ่อนตัว 

จึงไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้ เรียกว่า 

พอลิเมอร์เทอร์มอเซต มีโครงสร้างแบบร่างแห
พลาสติกมีทั้งที่เป็นพอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติก
และพอลิเมอร์เทอร์มอเซต ผลิตภัณฑ์ยางเป็น
พอลิเมอร์เทอร์มอเซต ซึ่งทำให้มีสมบัติและ
การนำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน

๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และ • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการสังเคราะห์ 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ 

พอลิเมอร์ เช่น วัลคาไนเซชัน การสังเคราะห์ 

พอลิเมอร์
โคพอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้า
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของพอลิเมอร์ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและหลากหลายมากขึ้น
๑๕. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบ • การใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ อาจส่ง
จากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงควร
และแนวทางแก้ไข
ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางแก้ไข
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ม.๔ ๑. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี 

เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 

บางชนิด

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ปฏิกิริยาเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่
เกิดขึ้นจากการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมธาตุ
โดยจำนวนและชนิดของอะตอมธาตุไม่เปลีย่ นแปลง
ปฏิกิริยาเคมีเขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมี 

ซึ่งประกอบด้วยสูตรเคมีของสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ ลูกศรแสดงทิศทางของการเกิด
ปฏิกิริยา และเลขสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้น
และผลิตภัณฑ์ทดี่ ลุ แล้ว นอกจากนีอ้ าจมีสญั ลักษณ์
แสดงสถานะของสาร หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• การดุลสมการเคมีทำได้โดยการเติมเลขสัมประสิทธิ์
หน้าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อะตอม
ของธาตุในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากัน

๒. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 

ที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
๓. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 

ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
๔. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 

ที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส

• การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
มีความสัมพันธ์กันตามเลขสัมประสิทธิ์
ในสมการเคมี ซึง่ บอกถึงอัตราส่วนโดยโมลของสาร
ในปฏิกิริยา สามารถนำมาใช้ในการคำนวณ
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับมวล ความเข้มข้น
ของสารละลาย และปริมาตรของแก๊สได้

๕. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
หลายขั้นตอน

• ความสัมพันธ์ของโมลสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ 

ในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน พิจารณาได้จาก
เลขสัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวม

๖. ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณ
สารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี

• ปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งต้นทำปฏิกิริยาไม่พอดีกัน
สารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาหมดก่อน เรียกว่า 

สารกำหนดปริมาณ ซึ่งเป็นสารที่กำหนดปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และปริมาณสารตั้งต้นอื่น
ที่ทำปฏิกิริยาไปเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา
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๗. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา • ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงในปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ 

เคมี
มีปริมาณน้อยกว่าที่คำนวณได้ตามทฤษฎี 

ซึ่งค่าเปรียบเทียบผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎี
เป็นร้อยละ เรียกว่า ผลได้ร้อยละ
ม.๕ ๑. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลง • ปฏิกิริยาเคมีแต่ละปฏิกิริยามีอัตราการเกิด
ของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
ปฏิกิริยาเคมีต่างกัน โดยอาจวัดจากการลดลง
๒. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี และเขียนกราฟ ของสารตั้งต้นหรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัด
ต่อหนึง่ หน่วยเวลา และหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์
ในปฏิกิริยา
ของสารนัน้ ๆ ในสมการเคมี เพือ่ ให้ได้อตั ราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นการวัดจาก
สารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์
๓. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกัน
ของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี

• ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของ
สารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและมี
พลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานก่อกัมมันต์ 

ดังนัน้ อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าจึงขึน้ กับทิศทางการชน
และพลังงานที่เกิดจากการชน

๔. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พืน้ ทีผ่ วิ • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่
ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี กับความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและ
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวหน่วงปฏิกิริยา นอกจากนี้อัตราการเกิด
๕. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
ปฏิกิริยาเคมียังขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ทำ
เปลีย่ นแปลงความเข้มข้น พืน้ ทีผ่ วิ ของสารตัง้ ต้น ปฏิกริ ิยาด้วย
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา
๖. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
หรืออุตสาหกรรม
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• ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีสามารถนำมาใช้อธิบายกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม
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๗. ทดสอบ และอธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร
อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล

• ปฏิกิริยาเคมีที่สามารถดำเนินไปข้างหน้าและ
ย้อนกลับได้ เรียกว่า ปฏิกิริยาผันกลับได้ เมื่อ
ปฏิกิริยาดำเนินไปความเข้มข้นของสารตั้งต้น
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลง
ส่วนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาย้อนกลับจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาย้อนกลับ ระบบจะอยู่ในภาวะสมดุล 

ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์คงที่
เรียกว่า สมดุลพลวัต

  ๙. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
๑๐. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล

• ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้น แสดงได้ด้วย 

ค่าคงที่สมดุล ซึ่งเป็นค่าคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง

๑๑. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของ
ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน

• ค่าคงทีส่ มดุลของปฏิกริ ยิ าหลายขัน้ ตอน หาได้จาก
ผลคูณของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาย่อยที่นำ
สมการเคมีมารวมกัน โดยถ้ามีการคูณสมการย่อย
ให้ยกกำลังค่าคงที่สมดุลด้วยตัวเลขที่คูณ และ
หากมีการกลับข้างสมการ ให้กลับค่าคงที่สมดุล
เป็นตัวหาร

๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและ
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล
ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของ
เลอชาเตอลิเอ

• เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลถูกรบกวน โดยการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดัน หรือ
อุณหภูมิ ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่
ภาวะสมดุลอีกครั้งตามหลักของเลอชาเตอลิเอ
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลทำให้
ค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนแปลง

๑๓. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของ
• ความรู้เกี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถนำมาใช้อธิบาย
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ มีชวี ติ ปรากฏการณ์ กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์
ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม
๑๔. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส 

โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส
เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส

• สารในชีวิตประจำวันหลายชนิดมีสมบัติเป็นกรด
หรือเบส ซึ่งพิจารณาได้โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบส
ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี หรือลิวอิส 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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• ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด–ลาวรี เมื่อ
กรดหรือเบสละลายน้ำหรือทำปฏิกิริยากับสารอื่น
จะมีการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างสารตั้งต้น
ที่เป็นกรดและเบส เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
โมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสของ
สารตั้งต้นนั้น โดยสารที่เป็นคู่กรด-เบสกันจะมี
โปรตอนต่างกัน ๑ โปรตอน

๑๖. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถ 

• กรดและเบสแต่ละชนิดสามารถแตกตัวในน้ำได้
ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส แตกต่างกัน กรดแก่หรือเบสแก่สามารถแตกตัว
เป็นไอออนในน้ำได้เกือบสมบูรณ์ ส่วนกรดอ่อน
หรือเบสอ่อนแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย 

โดยความสามารถในการแตกตัวหรือความแรง
ของกรดหรือเบสอาจพิจารณาได้จากค่าคงที่
การแตกตัวของกรดหรือเบส หรือปริมาณ
การแตกตัวเป็นร้อยละของกรดหรือเบส
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๑๗. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียม
ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส

• น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสแตกตัว
ให้ไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน
ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากัน คือ 1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร
โดยมีค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ เท่ากับ 

1.0 x 10-14
• เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ ค่าความเป็นกรดเบสของสารละลายแสดงได้ด้วยค่า pH ซึ่ง
สัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน
โดยสารละลายกรดมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียม
ไอออนมากกว่า 1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร
หรือมีค่า pH น้อยกว่า ๗ ส่วนสารละลายเบสมี
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนน้อยกว่า 

1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร หรือมีค่า pH มากกว่า ๗

๑๘. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ
ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 

หลังการสะเทิน 
๑๙. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ

• ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบสแก่ 

ให้สารละลายที่เป็นกลาง ปฏิกิริยาสะเทิน
ระหว่างกรดแก่และเบสอ่อน ให้สารละลาย
ที่เป็นกรด ส่วนปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดอ่อน
และเบสแก่ ให้สารละลายที่เป็นเบส

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เกลือที่ได้จากการสะเทินของกรดแก่ด้วยเบสอ่อน
เมื่อละลายในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้
สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด ส่วนเกลือที่ได้จาก
การสะเทินของกรดอ่อนด้วยเบสแก่ เมื่อละลาย
ในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้สารละลาย
ที่มีสมบัติเป็นเบส

๒๐. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต 

และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ
การไทเทรตกรด-เบส

• การไทเทรตเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปริมาณ
หรือความเข้มข้นของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน
จุดที่สารทำปฏิกิริยาพอดีกันเรียกว่า จุดสมมูล 

ในทางปฏิบตั ิ จุดสมมูลของปฏิกริ ยิ าอาจไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ จึงสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ
อินดิเคเตอร์ เพือ่ บอกจุดยุตขิ องการไทเทรต ดังนัน้
อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส
ควรเป็นอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง pH ตรงกับ
หรือใกล้เคียงกับ pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล

๒๑. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของ
สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต

• ปริมาณกรดและเบสที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันจาก
การไทเทรตกรด-เบส สามารถนำไปคำนวณ
ความเข้มข้นของกรดหรือเบสที่ต้องการทราบ
ความเข้มข้นได้

๒๒. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์
ของสารละลายบัฟเฟอร์

• สารละลายบัฟเฟอร์เป็นสารละลายของกรดอ่อน
กับเกลือของกรดอ่อนนั้น หรือเบสอ่อนกับเกลือ
ของเบสอ่อนนั้น เมื่อเติมกรด เบส หรือน้ำ 

จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยกว่า
สารละลายทั่วไป สมบัติเฉพาะของสารละลาย
บัฟเฟอร์เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม pH 

ของระบบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๒๓. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ • ความรูเ้ กีย่ วกับกรด-เบส สามารถนำมาใช้ประโยชน์
และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เกษตรกรรม
กรด–เบส
อุตสาหกรรม และการแพทย์ 
๒๔. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยา
ที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์

• เคมีไฟฟ้าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างพลังงานไฟฟ้าและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแล้วทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน ซึ่งเป็นเลขที่แสดง
ประจุไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าสมมติของอะตอมธาตุ
เรียกปฏิกิริยาชนิดนี้ว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๒๕. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
• ปฏิกิริยารีดอกซ์มีทั้งครึ่งปฏิกิริยาที่มีการให้
และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้ง
อิเล็กตรอน เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เขียนครึง่ ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันและครึง่ ปฏิกริ ยิ า และครึ่งปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน เรียกว่า
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
ครึง่ ปฏิกิริยารีดักชัน โดยสารที่ให้อิเล็กตรอน
จะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เรียกว่า ตัวรีดิวซ์
ส่วนสารที่รับอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชัน
ลดลง เรียกว่า ตัวออกซิไดส์
๒๖. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการ • การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์
เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง หรือตัวออกซิไดส์สามารถพิจารณาได้จากผล
ปฏิกิริยารีดอกซ์
การทดลองของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๒๗. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา

• ปฏิกิริยารีดอกซ์เขียนแทนได้ด้วยสมการรีดอกซ์
ซึ่งการดุลสมการรีดอกซ์ทำได้โดยการใช้
เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

๒๘. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และ
เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ
แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์

• เซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบด้วยแอโนด แคโทด และ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งอาจเชื่อมต่อกันด้วย
สะพานเกลือ โดยทีแ่ อโนดเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
และแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ทำให้อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่จากแอโนดไปแคโทด เซลล์เคมีไฟฟ้า
สามารถเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพเซลล์ 

๒๙. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ 

• ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์คำนวณได้จาก
และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ถ้าค่า
และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นบวก แสดงว่าปฏิกิริยา
รีดอกซ์เกิดขึ้นได้เอง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
เรียกเซลล์ชนิดนี้ว่า เซลล์กัลวานิก แต่ถ้าค่า
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นลบ แสดงว่าปฏิกิริยา
รีดอกซ์ไม่สามารถเกิดได้เอง ต้องมีการให้กระแส
ไฟฟ้าจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ เซลล์ชนิดนี้เรียกว่า
เซลล์อิเล็กโทรลิติก
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๓๐. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดง • เซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
ในชีวติ ประจำวัน เช่น แบตเตอรี่ ซึง่ มีทงั้ เซลล์ปฐมภูมิ
และเซลล์ทุติยภูมิ โดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์ปฐมภูมิไม่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับได้โดยการประจุไฟ จึงไม่สามารถนำกลับ
มาใช้ได้อีก ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล์ทตุ ยิ ภูมสิ ามารถทำให้เกิดปฏิกริ ยิ าย้อนกลับ
ได้โดยการประจุไฟ จึงนำกลับมาใช้ได้อีก
๓๑. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแส • เซลล์อเิ ล็กโทรลิตกิ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ ทัง้ ในชีวิตประจำวัน และในอุตสาหกรรม
ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแส
หลายประเภท เช่น การชุบโลหะ การแยกสารเคมี
ไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกัน ด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ 

การกัดกร่อนของโลหะ
การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ
๓๒. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้า • ปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาที่พบในชีวิตประจำวัน
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้
ในชีวิตประจำวัน
ปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้า ซึ่งความรู้เรื่อง
เซลล์เคมีไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า นำไปสู่นวัตกรรม
ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ม.๖

-

-
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การคำนวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการ
ความรูแ้ ละทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวติ ประจำวันและการแก้ปัญหา
ทางเคมี
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔ ๑. บอก และอธิบายข้อปฏิบตั เิ บือ้ งต้น และปฏิบตั ติ น • การทำปฏิบัติการเคมีต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ทีแ่ สดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบตั กิ ารเคมี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควร
เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ
ศึกษาข้อปฏิบตั ิของการทำปฏิบัติการเคมี เช่น
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิด
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และสารเคมี
อุบัติเหตุ
การป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทดลอง 

การกำจัดสารเคมี
๒. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำ • อุปกรณ์และเครื่องมือชั่ง ตวง วัดแต่ละชนิด 

ปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
มีวิธีการใช้งานและการดูแลแตกต่างกัน ซึ่งการ
เหมาะสม 
วัดปริมาณต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงและ
ความแม่นในระดับนัยสำคัญที่ต้องการ ต้องมี
การเลือกและใช้อุปกรณ์ในการทำปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสม
๓. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียน
• การทำปฏิบัติการเคมีต้องมีการวางแผน
รายงานการทดลอง
การทดลอง การทำการทดลอง การบันทึกข้อมูล
สรุปและวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล และการ
เขียนรายงานการทดลองที่ถูกต้อง โดยการทำ
ปฏิบตั กิ ารเคมีตอ้ งคำนึงถึงวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และจิตวิทยาศาสตร์
๔. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และ
• การทำปฏิบัติการเคมีต้องมีการวัดปริมาณต่าง ๆ
เปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ
ของสาร การบอกปริมาณของสารอาจระบุ
ด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
อยู่ในหน่วยต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน จึงมีการกำหนดหน่วยในระบบเอสไอ
ให้เป็นหน่วยสากล ซึ่งการเปลี่ยนหน่วย
เพื่อให้เป็นหน่วยสากล สามารถทำได้ดว้ ยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
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๕. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และ • มวลอะตอมของธาตุ เป็นมวลของธาตุ ๑ อะตอม
คำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล ซึ่งเป็นผลรวมของมวลโปรตอน นิวตรอน และ
และมวลสูตร
อิเล็กตรอน แต่เนือ่ งจากอิเล็กตรอนมีมวลน้อยมาก
เมื่อเทียบกับโปรตอนและนิวตรอน ดังนั้น
มวลอะตอมจึงมีค่าใกล้เคียงกับผลรวมของ
มวลโปรตอนและนิวตรอน
• มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเป็นค่าเฉลี่ยจากค่า
มวลอะตอมของแต่ละไอโซโทปของธาตุชนิดนั้น
ตามปริมาณที่มีในธรรมชาติ
• มวลโมเลกุลและมวลสูตรเป็นผลรวมของ
มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
ของสารนั้น
๖. อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจาก • โมลเป็นปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ
ความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และ เลขอาโวกาโดร คือ 6.02 × 1023 อนุภาค
ปริมาตรของแก๊สที่ STP
มวลของสาร ๑ โมล ที่มีหน่วยเป็นกรัม เรียกว่า 

มวลต่อโมล ซึ่งมีค่าตัวเลขเท่ากับมวลอะตอม
มวลโมเลกุลหรือมวลสูตรของสารนั้น สำหรับสาร
ที่มีสถานะแก๊ส ๑ โมล จะมีปริมาตรเท่ากับ 

22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ STP
๗. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ • สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุ ตั้งแต่ 

ของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่
๒ ชนิดขึ้นไป โดยมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ
องค์ประกอบคงที่เสมอ ตามกฎสัดส่วนคงที่
๘. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร • สูตรเคมีสามารถแสดงได้ด้วยสูตรเอมพิริคัลหรือ
สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล ซึ่งสูตรอย่างง่าย
คำนวณได้จากร้อยละโดยมวลและมวลอะตอม
ของธาตุองค์ประกอบ และถ้าทราบมวลโมเลกุล
ของสารจะสามารถคำนวณสูตรโมเลกุลได้
๙. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย • สารที่พบในชีวิตประจำวันจำนวนมากอยู่ในรูป
ต่าง ๆ
ของสารละลาย การบอกปริมาณของสาร
ในสารละลายสามารถบอกเป็นความเข้มข้น
ในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน 

ส่วนในพันล้านส่วน โมลาริตี โมแลลิตี 

และเศษส่วนโมล
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๑๐. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร
สารละลายตามที่กำหนด

• การเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและ
ปริมาตรของสารละลายตามที่กำหนด ทำได้โดย
การละลายตัวละลายที่เป็นสารบริสุทธิ์ใน
ตัวทำละลายหรือนำสารละลายที่มีความเข้มข้น
มาเจือจางด้วยตัวทำละลาย โดยปริมาณของสารทีใ่ ช้
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลายที่ต้องการ
๑๑. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
• สารละลายมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งแตกต่างไป
สารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณ
จากสารบริสุทธิ์ที่เป็นตัวทำละลายในสารละลาย
จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
โดยสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปริมาณของ
ตัวละลายในตัวทำละลาย และชนิดของ
ตัวทำละลาย
ม.๕
ม.๖ ๑. กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปญั หา • สถานการณ์บางสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  
โดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม สามารถ
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือ
นำความรูท้ างเคมีไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปญ
ั หาได้
อุตสาหกรรม
๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมี • การศึกษาและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ หรือ
ร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ ประเด็นที่สนใจทำได้โดยการบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบ
ทางเคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น รวมทั้ง
เชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบ
ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
เชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์
๓. นำเสนอผลงานหรือชิน้ งานทีไ่ ด้จากการแก้ปญ
ั หา • การนำเสนองานหรือแสดงผลงาน เป็นการเปิด
ในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
โอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนางาน 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ประกอบการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ

• การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการ
ร่วมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยน
ความคิด แสดงทัศนคติตอ่ กรณีศกึ ษา สถานการณ์
หรือประเด็นสำคัญทางเคมี ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าและ
การสื่อสาร ซึ่งสามารถทำได้หลายระดับ โดย
อาจเป็นระดับชั้นเรียน โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ชุมชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ
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สาระฟิสิกส์

๑.
		
		
		
ชั้น

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุล
กลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรกั ษ์
โมเมนตัม การเคลือ่ นทีแ่ นวโค้ง รวมทัง้ นำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔ ๑. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ • ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ
สสาร พลังงาน อันตรกิริยาระหว่างสสารกับ
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อ 

พลังงาน และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ
การแสวงหาความรูใ้ หม่และการพัฒนาเทคโนโลยี • การค้นคว้าหาความรูท้ างฟิสกิ ส์ได้มาจากการสังเกต
การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
หรือจากการสร้างแบบจำลองทางความคิด เพื่อสรุป
เป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้
สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หรือทำนายสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
• ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการแสวงหา
ความรู้ใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีส่วนในการค้นหา
ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้วย
๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ • ความรู้ทางฟิสิกส์ส่วนหนึ่งได้จากการทดลอง 

ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
ในการวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้ง ซึง่ ประกอบด้วยตัวเลขและหน่วยวัด
แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์ • ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือ
และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง
ต่าง ๆ โดยตรงหรือทางอ้อม หน่วยที่ใช้ในการวัด
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์คือ ระบบหน่วย
ระหว่างชาติ เรียกย่อว่า ระบบเอสไอ
• ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 

๑ มาก ๆ นิยมเขียนในรูปของสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
หรือเขียนโดยใช้คำนำหน้าหน่วยของระบบเอสไอ
การเขียนโดยใช้สญั กรณ์วทิ ยาศาสตร์เป็นการเขียน
เพื่อแสดงจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง
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• การทดลองทางฟิสกิ ส์เกีย่ วกับการวัดปริมาณต่าง ๆ
การบันทึกปริมาณที่ได้จากการวัดด้วยจำนวน
เลขนัยสำคัญทีเ่ หมาะสม และค่าความคลาดเคลือ่ น
การวิเคราะห์และการแปลความหมายจากกราฟ
เช่น การหาความชันจากกราฟเส้นตรง จุดตัดแกน
พื้นที่ใต้กราฟ เป็นต้น
• การวัดปริมาณต่าง ๆ จะมีความคลาดเคลือ่ นเสมอ
ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ วิธีการวัด และประสบการณ์
ของผู้วัด ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนสามารถแสดง
ในการรายงานผลทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ
• การวัดควรเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับ
สิ่งที่ต้องการวัด เช่นการวัดความยาวของวัตถุ
ที่ต้องการความละเอียดสูง อาจใช้เวอร์เนียร์
แคลลิเปิร์ส หรือไมโครมิเตอร์
• ฟิสกิ ส์อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครือ่ งมือในการศึกษา
ค้นคว้า และการสื่อสาร

๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่ง
คงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่า
ความเร่งโน้มถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ ตำแหน่ง
การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง โดยความเร็ว
และความเร่งมีทั้งค่าเฉลี่ยและค่าขณะหนึ่งซึ่งคิด
ในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่ง
คงตัวมีความสัมพันธ์ตามสมการ
v = u + at
∆x = u +2 v t
1 2
∆x = ut +    at
2
v2 = u2 + 2a∆x
• การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถเขียน
อยู่ในรูปกราฟตำแหน่งกับเวลา กราฟความเร็ว
กับเวลา หรือกราฟความเร่งกับเวลา ความชัน
ของเส้นกราฟตำแหน่งกับเวลาเป็นความเร็ว
ความชันของเส้นกราฟความเร็วกับเวลาเป็น
ความเร่ง และพื้นที่ใต้เส้นกราฟความเร็วกับเวลา
เป็นการกระจัด ในกรณีที่ผู้สังเกตมีความเร็ว
ความเร็วของวัตถุที่สังเกตได้เป็นความเร็วที่เทียบ
กับผู้สังเกต

( (
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ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• การตกแบบเสรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนที่
ในหนึ่งมิติที่มีความเร่งเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง
ของโลก

๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสอง • แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมีทั้งขนาดและทิศทาง
แรงที่ทำมุมต่อกัน
กรณีที่มีแรงหลาย ๆ แรง กระทำต่อวัตถุ สามารถ
หาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โดยใช้วิธีเขียน
เวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว วิธสี ร้างรูปสีเ่ หลีย่ ม
ด้านขนานของแรงและวิธีคำนวณ
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ • สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการ
ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
เคลื่อนที่ เรียกว่า ความเฉื่อย มวลเป็นปริมาณ
และการใช้กฎการเคลือ่ นทีข่ องนิวตันกับสภาพการ ทีบ่ อกให้ทราบว่าวัตถุใดมีความเฉือ่ ยมากหรือน้อย
เคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ • การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุสามารถเขียนเป็น
ที่เกี่ยวข้อง
แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระได้
• กรณีที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะ
ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามกฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
• กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ 

ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง
โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง
เขียนแทนได้ด้วยสมการ               
n

∑Fi = ma
                  ตามกฎการเคลื
่อนที่ข้อ
i=1
   ที่สองของนิวตัน
• เมือ่ วัตถุสองก้อนออกแรงกระทำต่อกัน แรงระหว่าง
วัตถุทงั้ สองจะมีขนาดเท่ากัน แต่มที ศิ ทางตรงข้าม
และกระทำต่อวัตถุคนละก้อน เรียกว่า แรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่
ข้อที่สามของนิวตัน และเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่วัตถุ
ทั้งสองสัมผัสกันหรือไม่สัมผัสกันก็ได้

๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของ
สนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• แรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงทีม่ วลสองก้อนดึงดูด
ซึง่ กันและกัน ด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่ทศิ ทางตรงข้าม
และเป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากล เขียนแทน
  ได้ด้วยสมการ FG = G m1m2 2
R
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• รอบโลกมีสนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วง 

ซึง่ เป็นแรงดึงดูดของโลกทีก่ ระทำต่อวัตถุ ทำให้วตั ถุ
มีน้ำหนัก

๗. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียด
ทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

• แรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุสองก้อน 

ในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่หรือ
แนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า 

แรงเสียดทาน แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสคูห่ นึง่ ๆ
ขึ้นกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและ
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสคู่นั้น ๆ
• ขณะออกแรงพยายามแต่วัตถุยังคงอยู่นิ่ง 

แรงเสียดทานมีขนาดเท่ากับแรงพยายามทีก่ ระทำต่อ
วัตถุนั้น และแรงเสียดทานมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุ
เริ่มเคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทานนี้ว่า 

แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุ
ขณะกำลังเคลื่อนที่ เรียกว่าแรงเสียดทานจลน์
โดยแรงเสียดทานที่เกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
คู่หนึ่ง ๆ คำนวณได้จากสมการ
ƒs ≤ µsN
ƒk = µkN

• การเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวม • สมดุลกลเป็นสภาพทีว่ ตั ถุรกั ษาสภาพการเคลือ่ นที่
ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผล
ให้คงเดิมคือหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียน
คงตัวหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว
แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุ • วัตถุจะสมดุลต่อการเลื่อนที่คือหยุดนิ่งหรือ
อยู่ในสมดุลกล และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

เคลื่อนทีด่ ้วยความเร็วคงตัวเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล
ต่อวัตถุเป็นศูนย์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ 
n
ของแรงสามแรง 

∑Fi = 0
i=1

• วัตถุจะสมดุลต่อการหมุนคือไม่หมุนหรือหมุนด้วย
ความเร็วเชิงมุมคงตัวเมื่อผลรวมของโมเมนต์ที่
กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์เขียนแทนได้ด้วยสมการ
n

∑Mi = 0
                  
i=1
  โดยโมเมนต์คำนวณได้
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• พลังงานกลเป็นผลรวมของพลังงานจลน์
และพลังงานศักย์ตามสมการ E = Ek + EP
• แรงที่ทำให้เกิดงานโดยงานของแรงนั้นไม่ขึ้นกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ เช่น แรงโน้มถ่วงและ
แรงสปริง เรียกว่า แรงอนุรักษ์ 
• งานและพลังงานมีความสัมพันธ์กัน โดยงานของ
แรงลัพธ์เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป
ตามทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ เขียนแทนได้
ด้วยสมการ W = ∆Ek

๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้ง
• ถ้างานที่เกิดขึ้นกับวัตถุเป็นงานเนื่องจากแรง
วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อนุรักษ์เท่านั้น พลังงานกลของวัตถุจะคงตัว 

กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล เขียน
โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
แทนได้ด้วยสมการ Ek + Ep = ค่าคงตัว
โดยที่พลังงานศักย์อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์
• กฎการอนุรกั ษ์พลังงานกลใช้วเิ คราะห์การเคลือ่ นที่
ต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดสปริง 

การเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก
๑๓. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้ • การทำงานของเครือ่ งกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน รอก
เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด พืน้ เอียง ลิม่ สกรู และ ล้อกับเพลา ใช้หลักของงาน
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้ง
และสมดุลกลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพ
คำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย
ประสิทธิภาพคำนวณได้จากสมการ 
Wout x 100%
  Efficiency = W
in

  การได้เปรียบเชิงกลคำนวณได้จากสมการ
S
  M.A. = FFout = S in
in
out

๑๔. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และ • วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัมซึ่งเป็นปริมาณ 

การดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ
เวกเตอร์มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวล
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้ง และความเร็วของวัตถุ ดังสมการ p = mv
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับ
• เมื่อมีแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุจะทำให้โมเมนตัม
โมเมนตัม
ของวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เท่ากับอัตรา
การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ
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• แรงลัพธ์ทกี่ ระทำต่อวัตถุในเวลาสัน้ ๆ เรียกว่า แรงดล
โดยผลคูณของแรงดลกับเวลา เรียกว่า การดล 
  ตามสมการ I =

n

(∑ (

Fi ∆t
i=1

  ซึ่งการดลอาจหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง
แรงดลกับเวลา
๑๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 
 • ในการชนกันของวัตถุและการดีดตัวออกจากกัน
ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบ ของวัตถุในหนึ่งมิติ เมื่อไม่มีแรงภายนอกมา
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกัน กระทำ โมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งเป็นไป
ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม เขียนแทนได้ด้วย
โมเมนตัม
สมการ pi = pf
โดย pi เป็นโมเมนตัมของระบบก่อนชน
    
และ pf  เป็นโมเมนตัมของระบบหลังชน
    
• ในการชนกันของวัตถุ พลังงานจลน์ของระบบ
อาจคงตัวหรือไม่คงตัวก็ได้ การชนที่พลังงานจลน์
ของระบบคงตัวเป็นการชนแบบยืดหยุน่ ส่วนการชน
ที่พลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัวเป็นการชน
แบบไม่ยืดหยุ่น
๑๖. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ • การเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลาภายใต้สนาม
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โน้มถ่วง โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศเป็นการ
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์ วัตถุมีการเปลี่ยน
ตำแหน่งในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกัน
และเป็นอิสระต่อกัน สำหรับการเคลื่อนที่
ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีแรงโน้มถ่วงกระทำ
จึงมีความเร็วไม่คงตัว ปริมาณต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
ตามสมการ
          vy = uy + ayt
uy + vy
2 t
1 t2
∆y = uyt +    a
2 y
2
2
         v  =
uy + 2ay∆y
y
  ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีแรงกระทำจึงมี
ความเร็วคงตัว ตำแหน่ง ความเร็ว และเวลา มี
ความสัมพันธ์ตามสมการ ∆x = uxt
∆y =
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๑๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่
อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวล
ของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ
ระดับ รวมทัง้ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่
แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม

• วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนของวงกลม
เรียกว่า วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งมี
แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง
เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง ทำให้เกิดความเร่ง
สู่ศูนย์กลางที่มีขนาดสัมพันธ์กับรัศมีของการ
เคลื่อนที่และอัตราเร็วเชิงเส้นของวัตถุ 

ซึ่งแรงสู่ศูนย์กลางคำนวณได้จากสมการ
Fc =

mv2
r

• นอกจากนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมยังสามารถ
อธิบายได้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับอัตราเร็วเชิงเส้นตามสมการ v = ωr และ
แรงสู่ศูนย์กลางมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุม
ตามสมการ Fc = mω2r
• ดาวเทียมทีโ่ คจรในแนววงกลมรอบโลกมีแรงดึงดูด
ที่โลกกระทำต่อดาวเทียมเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
ดาวเทียมที่มีวงโคจรค้างฟ้าในระนาบของ
เส้นศูนย์สูตรมีคาบการโคจรเท่ากับคาบการหมุน
รอบตัวเองของโลก หรือมีอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับ
อัตราเร็วเชิงมุมของตำแหน่งบนพื้นโลก ดาวเทียม
จึงอยู่ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้บนพื้นโลก
ตลอดเวลา
ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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๒. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ
		 การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์
		 ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ม.๔
ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอนิก • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการ
อย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
เคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่าน
อย่างง่าย รวมทัง้ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว
และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ
เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ตามสมการ
    x = Asin(ωt + Ø)
v = Aωcos(ωt + Ø)
v = ±ω√A2– x2

a = –Aω2sin(ωt + Ø)
a = –ω2x

• การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกว่ง
ของลูกตุม้ อย่างง่ายเป็นการเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอนิก
อย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับ
ขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มี
ทิศทางตรงข้าม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุ
ที่ติดอยู่ที่ปลายสปริง และคาบการแกว่งของ
ลูกตุ้มตามสมการ 
                และ              ตามลำดับ
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิด
การสั่นพ้อง
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• เมือ่ ดึงวัตถุทตี่ ดิ ปลายสปริงออกจากตำแหน่งสมดุล
แล้วปล่อยให้สั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัว
การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่ง
ลูกตุม้ จะแกว่งด้วยความถีเ่ ฉพาะตัวเช่นกัน ความถี่
ที่มีค่าเฉพาะตัวนี้ เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ 

เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มีค่าเท่ากับ
ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุสั่นด้วย
แอมพลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง
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๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น 

• คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงาน 

ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกัน
• คลื่นทีถ่ ่ายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง
ของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณ เรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอน
อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
พลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้
ยังจำแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ได้แก่
คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว
• คลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่ส่งคลื่นอย่าง
ต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายได้ด้วย 

การกระจัด สันคลืน่ ท้องคลืน่ เฟส ความยาวคลืน่
ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว 

โดยอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 

มีความสัมพันธ์ตามสมการ v = f
• การแผ่ของหน้าคลืน่ เป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์
และถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกัน
ตามหลักการซ้อนทับ
๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห 

• คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ การเลี้ยวเบน 
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึง
สิ่งกีดขวางหรือรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกัน
แล้วเปลีย่ นทิศทางเคลือ่ นทีก่ ลับมาในตัวกลางเดิม
โดยเป็นไปตามกฎการสะท้อน เขียนแทนได้ด้วย
สมการ
          มุมสะท้อน = มุมตกกระทบ
• คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ
ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่น
เปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทน
ได้ด้วยสมการ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่
มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ 

โดยกรณีที่ S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มี
ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ
                  เมื่อ 
                           เมื่อ

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ
ในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัตขิ องคลืน่ เสียง ได้แก่
การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 

การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบ
ของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• คลืน่ นิง่ เกิดจากคลืน่ อาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกัน
แล้วเกิดตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริม
ตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งที่มี 

การแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ
• คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบ
สิ่งกีดขวางแล้วมีคลื่นแผ่จากขอบสิ่งกีดขวาง
ไปด้านหลังได้
• เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจาก 

การถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่ง
กำเนิดเสียงผ่านอนุภาคตัวกลางทำให้อนุภาค
ของตัวกลางสั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับ
อุณหภูมิของอากาศ คำนวณได้จากสมการ
v = 331 + 0.6 TC
• เสียงมีสมบัตกิ ารสะท้อน การหักเห การแทรกสอด
และการเลี้ยวเบน
• กำลังเสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียง
จากแหล่งกำเนิดเสียง กำลังเสียงต่อหนึง่ หน่วยพืน้ ที่
ของหน้าคลื่นทรงกลมเรียกว่า ความเข้มเสียง 
   คำนวณได้จากสมการ 
• ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง
โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราส่วนระหว่าง
ความเข้มเสียงกับความเข้มเสียงอ้างอิงที่มนุษย์
  เริ่มได้ยิน ตามสมการ
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๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของ
อากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์
ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้
เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง 

เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน
เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน
• เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภท
ที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษ
ทางเสียง
• ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุน้ ด้วยคลืน่ เสียงทีม่ คี วามถี่
เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น 

จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการ
เกิดการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านคำนวณ
ได้จากสมการ
เมื่อ
1,3,5,...
• ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่
ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต ทำให้ได้ยิน
เสียงดัง ค่อย เป็นจังหวะ
• คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากัน 

มาแทรกสอดกัน จะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง
• เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง ผู้ฟัง
เคลื่อนที่โดยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือทั้ง
แหล่งกำเนิดและผูฟ้ งั เคลือ่ นทีเ่ ข้าหรือออกจากกัน
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
• ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมาก
กว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิด
คลืน่ กระแทก ทำให้เสียงตามแนวหน้าคลืน่ กระแทก
มีพลังงานสูงมากมีผลทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้
เคียงได้ยินเสียงดังมาก
• ความรู้เรื่องเสียงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ
เช่น การปรับเทียบเสียงเครือ่ งดนตรี อธิบายหลักการ
ทำงานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์
การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม
เป็นต้น
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๘. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง
ผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบน
และการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 

รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เมื่อแสงผ่านช่องเล็กยาวเดี่ยว (สลิตเดี่ยว) และ
ช่องเล็กยาวคู่ (สลิตคู่) จะเกิดการเลี้ยวเบน
และการแทรกสอด ทำให้เกิดแถบมืด และ
แถบสว่างบนฉาก โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความสัมพันธ์ตามสมการ
  แถบมืด สำหรับสลิตเดี่ยว
                      เมื่อ
  แถบสว่าง สำหรับสลิตคู่
                      เมื่อ
  แถบมืด สำหรับสลิตคู่
                                เมื่อ

• เกรตติง เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยช่องเล็กยาว
ที่มีจำนวนช่องต่อหนึ่งหน่วยความยาวเป็น
จำนวนมาก และระยะห่างระหว่างช่องมีค่าน้อย
โดยแต่ละช่องห่างเท่า ๆ กัน ใช้สำหรับหา
ความยาวคลืน่ ของแสงและศึกษาสมบัตกิ ารเลีย้ วเบน
และการแทรกสอดของแสง โดยปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ
                      เมื่อ n = 0,1,2,...
๙. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงทีผ่ วิ วัตถุ • เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อน 

ตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน
คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมือ่ แสง • วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงา
ตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม ทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหน่ง ขนาด
รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อน
และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพ
ของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงา
ของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ
ทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  กรณีกระจกเงาราบ
  กรณีกระจกเงาทรงกลม
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๑๐. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
• เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสอง
ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห 

ตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราส่วนระหว่าง
รวมทัง้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง ไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของ
และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ
ตัวกลางคู่หนึ่งมีค่าคงตัว เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า
สะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณ
กฎของสเนลล์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การหักเหของแสงทำให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่
ในตัวกลางต่างชนิดกันมีตำแหน่งเปลี่ยนไป
จากเดิม ซึ่งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
จากสมการ
• มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า ๙๐ องศา
เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทาง
จากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มี
ดรรชนีหักเหน้อย คำนวณได้จากสมการ
• การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบ
มากกว่ามุมวิกฤต
๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ • เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุ
ที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิด
โดยตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ หาได้จากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณ
ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณ ได้จากสมการ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำ
ความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
• ความรู้เรื่องเลนส์นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ
เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง • กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบาย
เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด
ท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
และมิราจ
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๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของ
วัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี 

รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

ม.๖
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ
แสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้า
เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
• การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุ
และสารสีบนวัตถุ โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสี
และสะท้อนบางแสงสี 
• การผสมสารสีทำให้ได้สารสีทมี่ สี เี ปลีย่ นไปจากเดิม
ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสม
มาผสมกันจะได้แสงขาว
• แผ่นกรองแสงสียอมให้บางแสงสีผ่านไปได้
และดูดกลืนบางแสงสี
• การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ 

ด้านการแสดง
• ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสี 

เกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย ซึ่งเป็น
เซลล์รับแสงชนิดหนึ่งบนจอตา
-
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๓.
		
		
		
		
		

เข้าใจแรงไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก
ที่กระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ม.๔

-

-

ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทาง • การนำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาขัดสีกัน 

ไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
จะทำให้วัตถุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจาก
เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
อิเล็กตรอนถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึง่ ไปอีกวัตถุหนึง่
โดยการถ่ายโอนประจุเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ์
ประจุไฟฟ้า
• เมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปใกล้ตัวนำไฟฟ้า 

จะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวนำทางด้าน
ที่ใกล้วัตถุและประจุชนิดเดียวกันด้านที่ไกลวัตถุ
เรียกวิธีการนี้ว่า การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต ซึ่ง
สามารถใช้วิธีการนี้ในการทำให้วัตถุมีประจุได้
๒. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ 

คูลอมบ์

• จุดประจุไฟฟ้ามีแรงกระทำซึ่งกันและกัน โดยมี
ทิศอยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างจุดประจุทั้งสอง
และมีขนาดของแรงระหว่างจุดประจุแปรผัน
ตรงกับผลคูณของขนาดของประจุทั้งสอง
และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่าง
ระหว่างจุดประจุ ซึ่งเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์
เขียนแทนได้ด้วยสมการ
                      เมื่อ

4πε0
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๓. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า • รอบอนุภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟ้า     มีสนามไฟฟ้าขนาด
ที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนาม                  ทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากระทำต่ออนุภาค
ไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบ
  ทีม่ ีประจุไฟฟ้า 
จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์
• สนามไฟฟ้าทีต่ ำแหน่งใด ๆ มีความสัมพันธ์กบั แรงไฟฟ้า
ที่กระทำต่อประจุไฟฟ้า     ตามสมการ
• สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ
เท่ากับผลรวมแบบเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้า
เนื่องจากจุดประจุแต่ละจุดประจุ
• ตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าภายใน
ตัวนำเป็นศูนย์ และสนามไฟฟ้าบนตัวนำมีทิศทาง
ตั้งฉากกับผิวตัวนำนั้น โดยสนามไฟฟ้าเนื่องจาก
ประจุบนตัวนำทรงกลมที่ตำแหน่งห่างจากผิว
ออกไปหาได้เช่นเดียวกับสนามไฟฟ้า เนื่องจาก
จุดประจุทมี่ จี ำนวนประจุเท่ากันแต่อยูท่ ศี่ นู ย์กลาง
ของทรงกลม
• สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นสนามไฟฟ้า
สม่ำเสมอ
๔. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า • ประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามีพลังงานศักย์ไฟฟ้า
และความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ
คำนวณได้จากสมการ U = k q1rq2
• พลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใด ๆ ต่อหนึ่งหน่วย
ประจุ เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งนั้น โดย
ศักย์ไฟฟ้าทีต่ ำแหน่งซึง่ อยูห่ า่ งจากจุดประจุแปรผัน
ตรงกับขนาดของประจุ และแปรผกผันกับระยะทาง
จากจุดประจุถึงตำแหน่งนั้น เขียนแทนได้ด้วย
สมการ V = k Qr
• ศักย์ไฟฟ้ารวมเนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ
คือ ผลรวมของศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุแต่ละ
  จุดประจุ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
nq

   V = k � rii
i=1
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• ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ ใน
บริเวณที่มีสนามไฟฟ้าคือ งานในการเคลื่อนประจุ
บวกหนึ่งหน่วยจากตำแหน่งหนึ่งไปอีก
ตำแหน่งหนึ่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ
• ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ ใน
สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขึ้นกับขนาดของสนามไฟฟ้า
และระยะทางระหว่างสองตำแหน่งนั้น ในแนว
ขนานกับสนามไฟฟ้า ตามสมการ
vB – vA = Ed

๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ 

• ตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวนำไฟฟ้าสองชิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ ที่คั่นด้วยฉนวน โดยปริมาณประจุที่เก็บได้
และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบาย
ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุ
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล และความจุของตัวเก็บประจุ ตามสมการ
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตัวเก็บประจุจะมีพลังงานสะสมซึ่งมีค่าขึ้นกับ
ความต่างศักย์และปริมาณประจุ ตามสมการ
• เมื่อนำตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรม ความจุ
สมมูลมีค่าลดลง ตามสมการ
• เมื่อนำตัวเก็บประจุมาต่อแบบขนาน ความจุ
สมมูลมีค่าเพิ่มขึ้น ตามสมการ
๖. นำความรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงาน • ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตสามารถนำไปอธิบาย 

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์
การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น
ในชีวิตประจำวัน
เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องพ่นสี เครื่องถ่าย
ลายนิ้วมือ และเครื่องถ่ายเอกสาร
• ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตยังสามารถนำไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ฟ้าผ่า
ประกายไฟจากการเสียดสีกันของวัตถุ ซึ่งช่วยให้
สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและ • เมื่อต่อลวดตัวนำกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง อิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในลวดตัวนำจะเคลื่อนที่ใน
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อน ทิศตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของ
ซึ่งทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับสนาม
อิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพื้นที่หน้าตัด
ไฟฟ้า หรือมีทิศทางจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยัง
ของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

จุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า
ที่เกี่ยวข้อง
• กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์
กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ
ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำ
และพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ ตามสมการ
I = nevd A

๘. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบาย
• เมื่ออุณหภูมิคงตัว กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว ความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองและความต้านทาน
พืน้ ทีห่ น้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะ ของตัวนำนั้นมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม 
ที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

1
  เขียนแทนได้ด้วยสมการ I =        V
R
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและคำนวณ
ความต้านทานสมมูล เมื่อนำตัวต้านทาน
• ความต้านทานของวัตถุเมื่ออุณหภูมิคงตัว
มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปร่างของวัตถุ ตามสมการ
  R = ρ l

()

A

• ค่าความต้านทานของตัวต้านทานอ่านได้จาก
แถบสีบนตัวต้านทาน
• เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรม 

ความต้านทานสมมูลมีค่าเพิ่มขึ้น ตามสมการ
   R = R1 + R2 + R3 +...
• เมือ่ นำตัวต้านทานมาต่อแบบขนาน ความต้านทาน
สมมูลมีค่าลดลง ตามสมการ
1
R

๙. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และคำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
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= R1 + R1 + R1 +...
1

2

3

• แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แบตเตอรี่ 

เป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าแก่วงจร 

พลังงานไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าได้รับต่อหนึ่งหน่วย
ประจุไฟฟ้าเมื่อเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
เรียกว่า อีเอ็มเอฟ คำนวณได้จากสมการ
  ε = ∆V + Ir
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• พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
หนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลังไฟฟ้า ซึ่งมีค่า
ขึ้นกับความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า คำนวณ
ได้จากสมการ                 และ

๑๐. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการ • เมื่อนำแบตเตอรี่มาต่อแบบอนุกรม อีเอ็มเอฟ
ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน 

สมมูลและความต้านทานภายในสมมูลมีค่า
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มขึน้ ตามสมการ
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย
  ε = ε1 + ε2 + ... + εn และ
แบตเตอรี่และตัวต้านทาน
  r = r1 + r2 + ... + rn ตามลำดับ
• เมื่อนำแบตเตอรี่ที่เหมือนกันมาต่อแบบขนาน 

อีเอ็มเอฟสมมูลมีค่าคงเดิม และความต้านทาน
ภายในสมมูลมีค่าลดลง ตามสมการ
ε = ε1 = ε2 = ... = εn  และ
1

1
1
1
                                 ตามลำดั
บ
r = r1 + r2 +...+ rn

• กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่
ประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

ε
คำนวณได้ตามสมการ
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

ม.๖ ๑. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบาย
และคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กที่
เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรง 

และโซเลนอยด์

• การนำพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่น
การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์สุริยะ 
• เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงานเป็นการนำความรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้การใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เส้นสนามแม่เหล็กเป็นเส้นสมมติที่ใช้แสดงบริเวณ
ทีม่ สี นามแม่เหล็ก โดยบริเวณทีม่ เี ส้นสนามแม่เหล็ก
หนาแน่นมากแสดงว่าเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็ก
มีความเข้มมาก
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• ฟลักซ์แม่เหล็ก คือ จำนวนเส้นสนามแม่เหล็ก
ทีผ่ า่ นพืน้ ทีท่ พี่ จิ ารณา และอัตราส่วนระหว่าง
ฟลักซ์แม่เหล็กต่อพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก
คือ ขนาดของสนามแม่เหล็ก เขียนแทนได้ด้วย
สมการ
• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรงหรือ
โซเลนอยด์จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น

๒. อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
แรงแม่เหล็กทีก่ ระทำต่อเส้นลวดทีม่ กี ระแสไฟฟ้า
ผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก รวมทัง้ อธิบายแรงระหว่างเส้นลวด
ตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

• อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปใน
สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น
คำนวณได้จากสมการ 
• กรณีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากเข้าไปใน
สนามแม่เหล็ก จะทำให้ประจุเคลื่อนที่เปลี่ยนไป 

โดยรัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่คำนวณได้จาก
สมการ
• ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ใน
สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่อลวดตัวนำนั้น
โดยทิศทางของแรงหาได้จากกฎมือขวา และ
คำนวณขนาดของแรงได้จากสมการ
• เมื่อวางเส้นลวดสองเส้นขนานกันและมีกระแส
ไฟฟ้าผ่านทั้งสองเส้น จะเกิดแรงกระทำระหว่าง
ลวดตัวนำทั้งสอง

๓. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนำที่อยู่ใน
สนามแม่เหล็กจะมีโมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำ
ต่อขดลวดทำให้ขดลวดหมุน ซึ่งนำไปใช้อธิบาย
การทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง โดยโมเมนต์ของแรงคู่ควบ
คำนวณได้จากสมการ 

๔. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ • เมื่อมีฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวนำ
กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณ
จะเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำในขดลวดตัวนำนั้น
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้
อธิบายได้โดยใช้กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์
เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงาน
เขียนแทนได้ด้วยสมการ ε
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
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• ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหาได้โดยใช้
กฎของเลนซ์
• ความรู้เกี่ยวกับอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปใช้อธิบาย
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการ
ทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แบลลัสต์
แบบขดลวดของหลอดฟลูออเรสเซนต์ การเกิด
อีเอ็มเอฟกลับในมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ และกีตาร์ไฟฟ้า

๕. อธิบาย และคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส • ไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่งไปตามบ้านเรือน มีความ
และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
ต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาในรูปของฟังก์ชันแบบไซน์
• การวัดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าสลับ 

ใช้ค่ายังผลหรือค่ามิเตอร์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยแบบ
รากทีส่ องของกำลังสองเฉลีย่ คำนวณได้จากสมการ

๖. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของ
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส มีขดลวด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส 

ตัวนำ ๓ ชุด แต่ละชุดวางทำมุม ๑๒๐ องศา ซึ่ง
การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และคำนวณ กันและกัน ไฟฟ้ากระแสสลับจากขดลวดแต่ละชุด
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะมีเฟสต่างกัน ๑๒๐ องศา ซึ่งช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งพลังงาน
ไฟฟ้า
• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่งไปตามบ้านเรือนเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับที่ต้องเพิ่มอีเอ็มเอฟจากโรงไฟฟ้าแล้ว
ลดอีเอ็มเอฟให้มีค่าที่ต้องการโดยใช้หม้อแปลงซึ่ง
ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ
• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิของ
หม้อแปลงจะทำให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำใน
ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง โดยอีเอ็มเอฟใน
ขดลวดทุติยภูมิขึ้นกับอีเอ็มเอฟในขดลวดปฐมภูมิ
และจำนวนรอบของขดลวดทั้งสอง ตามสมการ
ε
ε
2
1
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๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ 

แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ 

รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลัก
การทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

• การเหนี่ยวนำต่อเนื่องระหว่างสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้า ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออก
จากแหล่งกำเนิด 
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดย
สนามทั้งสองมีทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
• แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยแสงใน
ชีวิตประจำวันเป็นแสงไม่โพลาไรส์ เมื่อแสงนั้น
ผ่านแผ่นโพลารอยด์ สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางอยู่
ในระนาบเดียวเรียกว่า แสงโพลาไรส์เชิงเส้น
สมบัติของแสงลักษณะนี้เรียกว่า โพลาไรเซชัน
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่าง ๆ มากมาย โดย
ความถี่นี้มีค่าต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้าง เรียกว่า
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องฉายรังสีเอกซ์
เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องระบุตำแหน่งบน
พื้นโลก เครื่องถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
และเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก

๘. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ
และเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณ
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

• การสื่อสารเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง ทำได้โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ
สำหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม
•  สัญญาณมีสองชนิดคือแอนะล็อกและดิจิทัล 

โดยการส่งผ่านสารสนเทศด้วยสัญญาณดิจิทัล
มีความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก
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ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. อธิบาย และคำนวณความร้อนที่ทำให้สสาร
• เมื่อสสารได้รับหรือคายความร้อน สสารอาจมี
เปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน อุณหภูมิเปลี่ยนไป และสสารอาจเปลี่ยนสถานะ
สถานะ และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอน
โดยไม่เปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่งปริมาณความร้อน
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
ทีท่ ำให้สสารเปลีย่ นอุณหภูมคิ ำนวณได้จากสมการ
Q = mc∆T
  ส่วนปริมาณของพลังงานความร้อนที่ทำให้สสาร
เปลี่ยนสถานะคำนวณได้จากสมการ Q = mL
• วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถ่ายโอนความร้อน
ไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เป็นไปตามกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน โดยปริมาณความร้อนที่วัตถุ
หนึ่งให้จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับ
เขียนแทนได้ด้วยสมการ Qลด= Qเพิ่ม
• เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิเท่ากันจะไม่มีการถ่ายโอน
ความร้อน เรียกว่าวัตถุอยู่ในสมดุลความร้อน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืด
• สมบัติที่วัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสู่รูปเดิม เมื่อหยุด
และหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำ
ออกแรงกระทำเรียกว่า สภาพยืดหยุ่น ถ้ายัง
ด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและ
ออกแรงต่อไป วัสดุจะขาดหรือเสียรูปอย่างถาวร
คำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว • ในกรณีที่วัตถุมีการเปลีย่ นแปลงความยาว 

และมอดุลัสของยัง และนำความรู้เรื่อง 

ถ้าออกแรงกระทำต่อเส้นลวดไม่เกินขีดจำกัด
สภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การแปรผันตรง ความยาวทีเ่ พิ่มขึ้นของเส้นลวด
แปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง ทำให้
ความเครียดตามยาวที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับ 
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  ความเค้นตามยาว โดยความเค้นตามยาว

F วนความเครียด
  คำนวณได้จากสมการ σ =     ส่
A

  ตามยาวคำนวณได้จากสมการ ε = ∆L
L
0

• อัตราส่วนความเค้นตามยาวต่อความเครียด
ตามยาว เรียกว่า มอดุลัสของยัง ซึ่งมีค่าขึ้นกับ
ชนิดของวัสดุ คำนวณได้จากสมการ 
σ อ Y = F/A
   Y =      หรื
∆L/L0
ε
• ถ้าวัสดุมีมอดุลัสของยังสูงแสดงว่าวัสดุนั้น
เปลี่ยนแปลงความยาวได้น้อย ถ้าออกแรงเพิ่มขึ้น
เกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น วัสดุไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ สมบัตินี้นำไปใช้พิจารณา
ในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
๓. อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดัน
สัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของแมนอมิเตอร์
บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก

• ภาชนะที่มีของเหลวบรรจุอยู่จะมีแรงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำต่อพื้นผิวภาชนะ โดยขนาดของ
แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย
เป็นความดันในของเหลว
• ความดันที่เครื่องมือวัดได้ เรียกว่า ความดันเกจ
คำนวณได้จากสมการ             ส่วนผลรวมของ
ความดันบรรยากาศและความดันเกจ เรียกว่า
ความดันสัมบูรณ์ คำนวณได้จากสมการ
• ค่าของความดันอ่านได้จากเครื่องวัดความดัน เช่น
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์
• เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของเหลว
ที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผ่าน
ไปทุก ๆ จุดในของเหลวนั้น เรียกว่า กฎพาสคัล
กฎนี้นำไปใช้อธิบายการทำงานของ
เครื่องอัดไฮดรอลิก
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๔. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุง
จากของไหล

• วัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

จะถูกแรงพยุงจากของไหลกระทำ โดยขนาด
แรงพยุงเท่ากับขนาดน้ำหนักของของไหล
ที่ถูกวัตถุแทนที่ตามหลักของอาร์คิมีดีส 

ซึ่งใช้อธิบายการลอยการจมของวัตถุต่าง ๆ
ในของไหล ขนาดแรงพยุงจากของไหลคำนวณได้
จากสมการ

๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของ
ของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืด
ของของเหลว

• ความตึงผิวเป็นสมบัติของของเหลวที่ยึดผิว
ของเหลวไว้ด้วยแรงดึงผิว ปรากฏการณ์ที่เป็นผล
จากความตึงผิว เช่น การเดินบนผิวน้ำของแมลง
บางชนิด การซึมตามรูเล็ก หรือ การโค้งของผิว
ของเหลว โดยความตึงผิวของของเหลวคำนวณได้
จากสมการ
• ความหนืดเป็นสมบัติของของไหล วัตถุที่เคลื่อนที่
ในของไหลจะมีแรงเนื่องจากความหนืดต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า แรงหนืด 

๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการ
• ของไหลอุดมคติเป็นของไหลที่มีการไหลอย่าง
ความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้ง
สม่ำเสมอ ไม่มีความหนืด บีบอัดไม่ได้ และไหล
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และนำความรู้ โดยไม่หมุน มีอัตราการไหลตามสมการ
เกีย่ วกับสมการความต่อเนือ่ งและสมการแบร์นลู ลี ความต่อเนื่อง Av = ค่าคงตัว
ไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
• ตำแหน่งสองตำแหน่งบนสายกระแสเดียวกัน
ของของไหลอุดมคติที่ไหลอย่างสม่ำเสมอ จะมี
ผลรวมของความดันสัมบูรณ์ พลังงานจลน์
ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อหนึ่ง
หน่วยปริมาตร เป็นค่าคงตัวตามสมการแบร์นูลลี
                             ค่าคงตัว
๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณ • แก๊สอุดมคติเป็นแก๊สที่โมเลกุลมีขนาดเล็กมาก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล มีการเคลื่อนที่
แบบสุ่ม และมีการชนแบบยืดหยุ่น 
• ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร และ
อุณหภูมิของแก๊สอุดมคติเป็นไปตามกฎของ
แก๊สอุดมคติ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
PV = nRT = NkBT
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๘. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ • จากแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ กฎการเคลื่อนที่
ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล ของนิวตัน และจากกฎของแก๊สอุดมคติ ทำให้
ของแก๊ส รวมทัง้ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของแก๊สได้ ได้แก่ ความดัน พลังงานจลน์เฉลี่ย
และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอส ของโมเลกุลของแก๊สได้ 
• จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความดันและพลังงานจลน์
เฉลีย่ ของโมเลกุลของแก๊สมีความสัมพันธ์ตามสมการ
                  ส่
วนอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของ
k
โมเลกุลของแก๊สคำนวณได้จากสมการ
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๙. อธิบาย และคำนวณงานทีท่ ำโดยแก๊สในภาชนะปิด
โดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และนำความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบ
ไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวัน

• ในภาชนะปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของ
แก๊สโดยความดันคงตัว งานที่เกิดขึ้นคำนวณได้
จากสมการ W = P∆V
• โมเลกุลของแก๊สอุดมคติในภาชนะปิดจะมี
พลังงานจลน์ โดยพลังงานจลน์รวมของโมเลกุล
เรียกว่า พลังงานภายในของแก๊สหรือพลังงาน
ภายในระบบ ซึ่งแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุล
และอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊ส
• พลังงานภายในระบบมีความสัมพันธ์กับความร้อน
และงาน เช่น เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนใน
ระบบปิด ผลของการถ่ายโอนความร้อนนี้
จะเท่ากับผลรวมของพลังงานภายในระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงกับงาน เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงานเรียกกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
แสดงได้ด้วยสมการ Q =  ∆U + W
• ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบสามารถนำไป
ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เช่น การทำงานของ
เครื่องยนต์ความร้อน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ

๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอม
ของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของ
อะตอมไฮโดรเจน รวมทั้งคำนวณปริมาณ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• พลังค์เสนอสมมติฐานเพื่ออธิบายการแผ่รังสี
ของวัตถุดำ ซึง่ สรุปได้วา่ พลังงานทีว่ ตั ถุดำดูดกลืน
หรือแผ่ออกมามีค่าได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น และ
ค่านี้จะเป็นจำนวนเท่าของ hf เรียกว่า ควอนตัม
พลังงาน โดยแสงความถี่ f จะมีพลังงานตาม
สมการ E = nhf
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนที่เสนอโดยโบร์
อธิบายว่า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส
ในวงโคจรบางวงได้โดยไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ถ้าอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโคจรจะมีการรับ
หรือปล่อยพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตามสมมติฐานของพลังค์ ซึ่งสามารถนำไป
คำนวณรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน และพลังงาน
อะตอมของไฮโดรเจนได้ตามสมการ 
                           และ
  ตามลำดับ
• ทฤษฎีอะตอมของโบร์สามารถนำไปคำนวณ
ความยาวคลื่นของแสงในสเปกตรัมเส้นสว่าง
ของอะตอมไฮโดรเจนตามสมการ
f

๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและ
คำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของ 

โฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ

i

• ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์
ที่อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะเมื่อมีแสงที่มี
ความถี่เหมาะสมมาตกกระทบ โดยจำนวน
โฟโตอิเล็กตรอนทีห่ ลุดจะเพิม่ ขึน้ ตามความเข้มแสง
และพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน
จะขึ้นกับความถี่ของแสงนั้น โดยพลังงานของแสง
หรือโฟตอนตามสมมติฐานของพลังค์ 
• ไอน์สไตน์อาศัยกฎการอนุรักษ์พลังงานและ
สมมติฐานของพลังค์ อธิบายปรากฏการณ์ 

โฟโตอิเล็กทริกตามสมการ hf = W + Ekmax
• การทดลอง พลังงานจลน์สงู สุดของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะคำนวณได้จากสมการ              
               และ            ตามลำดับ
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๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้ง • การค้นพบการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
อธิบาย และคำนวณความยาวคลืน่ เดอบรอยล์
ของอิเล็กตรอนสนับสนุนความคิดของเดอบรอยล์
ที่เสนอว่า อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ 

โดยเมื่ออนุภาคประพฤติตัวเป็นคลื่นจะมี
ความยาวคลื่น เรียกว่า ความยาวคลื่นเดอบรอยล์
ซึ่งมีค่าขึ้นกับโมเมนตัมของอนุภาค 
  ตามสมการ
• จากความคิดของไอน์สไตน์และเดอบรอยล์ ทำให้
สรุปได้ว่า คลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคได้และ
อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ สมบัติดังกล่าว
เรียกว่า ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่าง
ของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา

• กัมมันตภาพรังสีเป็นปรากฏการณ์ที่ธาตุ
กัมมันตรังสีแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่อง รังสี
ที่ออกมามี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตา และแกมมา 
• การแผ่รังสีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส
ของธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งเขียนแทนได้ด้วยสมการ
  การสลายให้แอลฟา
  การสลายให้บีตาลบ
  การสลายให้บีตาบวก
  การสลายให้แกมมา

๑๔. อธิบาย และคำนวณกัมมันตภาพของ
• ในการสลายของธาตุกัมมันตรังสี อัตราการแผ่รังสี
นิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย ออกมาในขณะหนึ่ง เรียกว่า กัมมันตภาพ
และคำนวณจำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี ปริมาณนี้บอกถึงอัตราการลดลงของจำนวน
ที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี คำนวณได้จาก
สมการ 
• ช่วงเวลาที่จำนวนนิวเคลียสลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเริ่มต้น เรียกว่า ครึ่งชีวิต โดยจำนวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย
และครึ่งชีวิตคำนวณได้จากสมการ 
N = N0e–λt
  และ              ตามลำดั
บ
T1 = 1n2
2

λ

๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส • ภายในนิวเคลียสมีแรงนิวเคลียร์ที่ใช้อธิบาย
และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณ เสถียรภาพของนิวเคลียส 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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• การทำให้นิวคลีออนในนิวเคลียสแยกออกจากกัน
ต้องใช้พลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยว 

ซึ่งคำนวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมวล
และพลังงาน ตามสมการ
• นิวเคลียสที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูง
จะมีเสถียรภาพดีกว่านิวเคลียสที่มีพลังงาน
ยึดเหนีย่ วต่อนิวคลีออนต่ำ โดยพลังงานยึดเหนีย่ ว
ต่อนิวคลีออนคำนวณได้จากสมการ

๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร์

• ปฏิกิริยาที่ทำให้นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบหรือระดับพลังงาน เรียกว่า
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
• ฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลมาก
แตกออกเป็นนิวเคลียสที่มีมวลน้อยกว่า 

ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อย
รวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น
• พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันหรือฟิวชัน
เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีค่าเป็นไปตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน 

ตามสมการ

๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และ • พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากการสลายของธาตุ
รังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสี
กัมมันตรังสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ในด้านต่าง ๆ
ขณะเดียวกันต้องมีการป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้
๑๘. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
แบบจำลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์
จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
ในด้านต่าง ๆ

• การศึกษาโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส 

ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพบว่า โปรตอน
และนิวตรอนประกอบด้วยอนุภาคอื่นที่มี
ขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ควาร์ก ซึ่งยึดเหนี่ยวกันไว้
ด้วยแรงเข้ม
• นักฟิสิกส์ยังได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นสื่อของแรงเข้ม
ซึง่ ได้แก่ กลูออน และอนุภาคทีเ่ ป็นสือ่ ของแรงอ่อน
ซึ่งได้แก่ W - โบซอน และ Z - โบซอน
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• อนุภาคที่ไม่สามารถแยกเป็นองค์ประกอบได้ 

รวมทั้งอนุภาคที่เป็นสื่อของแรง จัดเป็นอนุภาค
มูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน
• แบบจำลองมาตรฐานเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบาย
พฤติกรรมและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมูลฐาน
• การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนำไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ มีการใช้เครือ่ งเร่งอนุภาค
ในการรักษาโรคมะเร็ง การใช้เครื่องถ่ายภาพ
รังสีระนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอนในการ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้านการรักษาความปลอดภัย
มีการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการ
ตรวจวัตถุอันตรายในสนามบิน
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
๑. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิต
		 และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การศึ ก ษาลำดั บ ชั้ น หิ น ทรั พ ยากรธรณี แผนที่
		 การนำไปใช้ประโยชน์
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ม.๔ ๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก • การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน เช่น
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ 

องค์ประกอบทางเคมีของอุกกาบาต ข้อมูลคลืน่ ไหว
สะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก จึงสามารถแบ่งชั้น
โครงสร้างโลกได้ ๒ แบบ คือ โครงสร้างโลก
ตามองค์ประกอบทางเคมี แบ่งได้เป็น ๓ ชั้น
ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก และ
โครงสร้างโลกตามสมบัตเิ ชิงกล แบ่งได้เป็น ๕ ชัน้
ได้แก่ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค 

แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นใน นอกจากนี้
ยังมีการค้นพบรอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้างโลก
เช่น แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซกิ แนวแบ่งเขตกูเทนเบิรก์
แนวแบ่งเขตเลห์แมน
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของ ธรณีภาค
ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของโครงสร้างโลก โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีดังกล่าว
อธิบายได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการ
แผ่ขยายพื้นสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน
ได้แก่ รูปร่างของขอบทวีปทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกันได้
ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขา
ซากดึกดำบรรพ์ ร่องรอย การเคลื่อนที่ของ
ตะกอนธารน้ำแข็ง ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล
อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้ง การค้นพบ
สันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร
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๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณี • การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ทำให้
ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ตามทฤษฎีธรณี
พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
แปรสัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพบ
หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐาน
และธรณีโครงสร้างที่บริเวณแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟ
รูปโค้ง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้
ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่บริเวณแนวรอยต่อ
ของแผ่นธรณี เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับรูปแบบ
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี นักวิทยาศาสตร์
จึงสรุปได้วา่ แนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี ๓ รูปแบบ
ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี
เคลื่อนที่เข้าหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน
ในแนวราบ
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวทิ ยาทีพ่ บในปัจจุบนั • การลำดับชั้นหิน เป็นการศึกษาการวางตัว 

และอธิบายลำดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยา
การแผ่กระจาย ลำดับอายุ ความสัมพันธ์ของชั้นหิน
ในอดีต
รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง และหลักฐานทางธรณีวิทยา
อื่น ๆ ที่ปรากฏ ทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวทิ ยา การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่
กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน
• หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์
หิน และลักษณะโครงสร้างทางธรณี ซึ่งนำมา
หาอายุได้ ๒ แบบ ได้แก่ อายุเปรียบเทียบ คือ
อายุของ ซากดึกดำบรรพ์ หิน และ/หรือ
เหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อเทียบกับ
ซากดึกดำบรรพ์ หิน และ/หรือเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยาอื่น ๆ และอายุสัมบูรณ์ คือ อายุที่ระบุ
เป็นตัวเลขของหิน และ/หรือเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยาซึ่งคำนวณได้จากไอโซโทปของธาตุ
• ข้อมูลจากอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์
สามารถนำมาจัดทำมาตราธรณีกาล คือ การลำดับ
ช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน 

แบ่งออกเป็น บรมยุค มหายุค ยุค และสมัย ซึง่ แต่ละ
ช่วงเวลามีสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน
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๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด • ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา
และปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุ
ขึ้นมาตามส่วนเปราะบาง หรือรอยแตก
และรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้ง
บนเปลือกโลก มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อ
สืบค้นข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ออกแบบและนำเสนอ ระหว่างแผ่นธรณีทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
เสีย่ งภัย ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่าง
ให้ปลอดภัย
ของภูเขาไฟที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของแมกมา ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟมีทั้ง
ประโยชน์และโทษ จึงต้องศึกษาแนวทางในการ
เฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและ
• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานทีส่ ะสม
ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้ง
ไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน
สืบค้นข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ออกแบบและนำเสนอ แผ่นดินไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
และทำลายทรัพย์สิน ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักอยู่
ปลอดภัย
บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี และพื้นที่ภายใต้
อิทธิพลของการเคลื่อนของแผ่นธรณีที่ระดับ
ความลึกต่างกัน ให้บริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหาย 

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องศึกษา
แนวทางในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจาก
• สึนามิ คือคลื่นน้ำที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ำ 

สึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ ในปริมาณมหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเล
และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติ หรือมหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ คือ
ตนให้ปลอดภัย
ความยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
เมื่ออยู่กลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย
และอาจเพิ่มความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ำตื้น ทำให้พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 

ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสิ่งก่อสร้าง
ในบริเวณชายหาดนั้น จึงต้องศึกษาแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
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๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม

• แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสถานะ
เป็นของแข็ง เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง
ภายในที่เป็นระเบียบ และมีสูตรเคมีและสมบัติ
อื่น ๆ ที่แน่นอน หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้
วงจำกัด ทำให้แร่มีสมบัติทางกายภาพที่แน่นอน
สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบชนิดของแร่
ทางกายภาพ และการทำปฏิกิริยาเคมีกับกรด
• ทรัพยากรแร่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น อาหารและยา
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี

๙. ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื่อหิน 

รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม

• หิน เป็นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ ตั้งแต่ 

๑ ชนิดขึ้นไป หรือประกอบด้วยแก้วธรรมชาติ
หรือสสารจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเอง
• หินสามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดและ
เนื้อหิน ได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ หินอัคนี
หินตะกอน และหินแปร การระบุชื่อของหิน
แต่ละประเภท จะใช้ลักษณะและองค์ประกอบ
ทางแร่ของหินเป็นเกณฑ์ หินสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น วัสดุก่อสร้าง 

เครื่องประดับ วัตถุดิบในอุตสาหกรรม

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจ
• ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นทรัพยากร
แหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล
สิ้นเปลืองที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป
ทางธรณีวิทยา
ไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
๑๑. อธิบายสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากปิโตรเลียม ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินถูกนำมาใช้
และถ่านหิน พร้อมนำเสนอการใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรม ที่สำคัญของประเทศ เช่น 

อย่างเหมาะสม
การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
• การศึกษากระบวนการเกิดและการสำรวจ
แหล่งปิโตรเลียมและถ่านหินต้องใช้ความรู้
พื้นฐานธรณีวิทยาหลายด้าน เช่น ตะกอนวิทยา
การลำดับชั้นหิน ธรณีโครงสร้าง รวมทั้งวิธีการ
และเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำ
ทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
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๑๒. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมปิ ระเทศ • แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่ที่สร้างเพื่อจำลอง
และแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่กำหนด
ลักษณะของผิวโลกหรือบางส่วนของพืน้ ทีบ่ นผิวโลก
พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง การนำไปใช้ โดยมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน และมาตราส่วนขนาดต่าง ๆ
ประโยชน์
ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แผนที่
ภูมปิ ระเทศมักแสดงเส้นชัน้ ความสูง และคำอธิบาย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่
• แผนที่ธรณีวิทยา เป็นแผนที่แสดงการกระจายตัว
ของหินกลุ่มต่างๆ ที่โผล่ให้เห็นบนพื้นผิว ทำให้
ทราบถึงขอบเขตของหินในพื้นที่ นอกจากนี้ยัง
แสดงลักษณะการวางตัวของชั้นหิน
ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีโครงสร้าง
• ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา
สามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ประโยชน์และ
ประเมินศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

เช่น ประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีต่าง ๆ
การวางผังเมือง การสร้างเขื่อน
ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน
ของน้ำในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก และผลต่อสิง่ มีชวี ติ
		 และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ
ชั้น

ผลการเรียนรู้

ม.๔ -

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
-

ม.๕ ๑. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับและ
• บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจาก 

คายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน
ดวงอาทิตย์ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และผลทีม่ ตี อ่ อุณหภูมอิ ากาศในแต่ละบริเวณของโลก ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจากโลกมีสัณฐาน
๒. อธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงาน
คล้ายทรงกลมและแกนหมุนโลกเอียงทำมุมกับ
ของโลก
แนวตั้งฉากกับระนาบการโคจรของโลก
รอบดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อการตกกระทบของรังสี
ดวงอาทิตย์ ซึ่งส่วนที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศ
จนถึงพื้นผิวโลก จะเกิดกระบวนการสะท้อน 

ดูดกลืน และถ่ายโอนพลังงาน แล้วปลดปล่อย
กลับสู่อวกาศแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ
เช่น ลักษณะของพืน้ ผิว ชนิดและปริมาณของแก๊ส
เรือนกระจก ละอองลอย และเมฆ ทำให้พนื้ ผิวโลก
แต่ละบริเวณมีอุณหภูมิอากาศแตกต่างกัน
• พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับ
เท่ากับพลังงานเฉลีย่ ทีโ่ ลกปลดปล่อยกลับสูอ่ วกาศ
ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในแต่ละปีค่อนข้าง
คงที่
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของ • การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจาก
ความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง ความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ 

และแรงเสียดทานทีม่ ตี อ่ การหมุนเวียนของอากาศ โดยอากาศเคลือ่ นทีจ่ ากบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศสูง
ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำซึ่งจะเห็นได้
ชัดเจนในการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบ
และเมือ่ พิจารณาในการเคลือ่ นทีข่ องอากาศในแนวดิง่
จะพบว่าอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ำ
จะมีการยกตัวขึ้น ขณะที่อากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศสูงจะจมตัวลง โดยการเคลื่อนที่
ของอากาศทั้งในแนวราบและแนวดิ่งนี้ ทำให้เกิด
เป็นการหมุนเวียนของอากาศ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• การหมุนรอบตัวเองของโลกจะทำให้เกิด 

แรงคอริออลิสซึ่งมีผลให้ทิศทางการเคลื่อนที่
ของอากาศเบนไป โดยอากาศทีเ่ คลือ่ นทีใ่ นบริเวณ
ซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม
ส่วนบริเวณซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายจาก
ทิศทางเดิม เช่น ลมค้า และมรสุม
• แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งทำให้เกิดการหมุนของลม เช่น
พายุหมุนเขตร้อน ทอร์นาโด พายุงวงช้าง และ
แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือแรงเสียดทาน
ส่งผลต่ออัตราเร็วลม เช่น พายุไต้ฝนุ่ เมือ่ เคลือ่ นตัว
เข้าสู่ชายฝั่งจะลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุ
โซนร้อนหรือดีเพรสชั่น

๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด • แต่ละบริเวณของโลกมีความกดอากาศแตกต่างกัน
และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
ประกอบกับอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเอง
ของโลกทำให้อากาศในแต่ละซีกโลกเกิดการ
หมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู แบ่งออกเป็น
๓ แถบ โดยแต่ละแถบมีภูมิอากาศแตกต่างกัน
ได้แก่ การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอากาศ
แบบหนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง
มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น และการหมุนเวียน
แถบเขตร้อนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
• บริเวณรอยต่อของการหมุนเวียนอากาศแต่ละ
แถบละติจดู จะมีลกั ษณะลมฟ้าอากาศทีแ่ ตกต่างกัน
เช่น บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมีปริมาณหยาดน้ำฟ้า
เฉลี่ยสูงกว่าบริเวณอื่น บริเวณละติจูด ๓๐ องศา
มีอากาศแห้งแล้ง ส่วนบริเวณละติจูด ๖๐ องศา
อากาศมีความแปรปรวนสูง
๕. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำ 

ในมหาสมุทร

• น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิและความเค็มของน้ำ
แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ และแต่ละระดับ
ความลึก ซึ่งหากพิจารณามวลน้ำในแนวดิ่ง
และใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ จะสามารถแบ่งชั้นน้ำ
ได้เป็น ๓ ชั้น คือ น้ำชั้นบน น้ำชั้นเทอร์โมไคลน์
และน้ำชั้นล่าง
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๖. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำใน • การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
มหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำใน ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ
มหาสมุทร
ในแต่ละแถบละติจูดเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับ
แรงคอริออลิสทำให้บริเวณซีกโลกเหนือมีการ
ไหลเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในทิศทางตาม
เข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ 

ซึง่ กระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรมีทงั้ กระแสน้ำอุน่
และกระแสน้ำเย็น ส่วนการหมุนเวียนกระแส
น้ำลึกเป็นการหมุนเวียนของน้ำชั้นล่าง เกิดจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิและความเค็มของน้ำ
โดยกระแสน้ำผิวหน้าและกระแสน้ำลึกจะ
หมุนเวียนต่อเนื่องกัน
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร • การหมุนเวียนอากาศและน้ำในมหาสมุทร ส่งผลต่อ
ที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
ลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันไป เช่น การเกิดน้ำผุดน้ำจม จะส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง เช่น กระแส
น้ำอุน่ กัลฟ์สตรีม ทีท่ ำให้บางประเทศในทวีปยุโรป
ไม่หนาวเย็นจนเกินไปนักและเมื่อการหมุนเวียน
อากาศและน้ำในมหาสมุทรแปรปรวน ทำให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์
เอลนีโญและลานีญา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน
ของลมค้าและส่งผลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของ
ประเทศที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึง
บริเวณอื่น ๆ บนโลก
๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศ • เสถียรภาพอากาศ หมายถึง สภาวะของบรรยากาศ
ที่ช่วยส่งเสริมหรือยับยั้งให้ก้อนอากาศเคลื่อนที่
และการเกิดเมฆ
ขึ้นลงในแนวดิ่ง ในกรณีที่ก้อนอากาศมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศที่อยู่โดยรอบ 

ก้อนอากาศนัน้ จะไม่สามารถยกตัวสูงขึน้ ได้มากนัก
และจมตัวกลับสูท่ เี่ ดิม เรียกว่า อากาศมีเสถียรภาพ
จะพบสภาวะอากาศแจ่มใส เมฆน้อยหรือปราศจาก
เมฆ ส่วนสภาวะอากาศไม่มีเสถียรภาพนั้น
อุณหภูมิก้อนอากาศจะสูงกว่าอุณหภูมิของ
อากาศโดยรอบทำให้ก้อนอากาศยกตัวขึ้น
อย่างรวดเร็ว เกิดเมฆในแนวตัง้ เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ
และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• แนวปะทะอากาศเกิดจากการเคลื่อนที่ปะทะกัน
ของก้อนอากาศที่สมบัติต่างกันตั้งแต่สองก้อน
ขึ้นไป แนวปะทะอากาศแบ่งออกได้ ๔ รูปแบบ
คือ แนวปะทะอากาศอุ่น ซึ่งมักพบเมฆแผ่น เช่น
เมฆซีร์รัส อัลโตสเตรตัส เกิดฝนกระจายเป็น
บริเวณกว้าง แนวปะทะอากาศเย็น เกิดเมฆก้อน
เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส ทำให้อากาศแปรปรวนเกิด
ฝนฟ้าคะนอง แนวปะทะอากาศรวม 

เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ส่งผลต่อการเกิดพายุฝน
แนวปะทะอากาศคงที่ จะมีลักษณะอากาศแจ่มใส
จนถึงมีเมฆบางส่วน และอาจส่งผลให้เกิด
แนวปะทะอากาศแบบอื่นต่อไปได้

๑๐. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง • โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยปริมาณ
ภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล
พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่
สนับสนุน
โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ ทำให้เกิดสมดุล
พลังงานของโลก ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ในแต่ละปีค่อนข้างคงที่และมีลักษณะภูมิอากาศ
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
พื้นผิวโลกและภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
โดยมีปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
เช่น การเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบ
ดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกน
หมุนโลกและการหมุนควงของแกนหมุนโลก 

รวมทั้งชนิดและปริมาณของละอองลอย เมฆ
และแก๊สเรือนกระจก ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมโิ ลกตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั
ที่ได้จากการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เช่น 

แกนน้ำแข็ง
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๑๑. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอ
แนวปฏิบตั ขิ องมนุษย์ทมี่ สี ว่ นช่วยในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ โลก การหลอมเหลวของน้ำแข็งขัว้ โลก
การเพิม่ ขึน้ ของระดับน้ำทะเล การเปลีย่ นแปลงของ
ระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล
• มนุษย์อาจมีสว่ นช่วยในการชะลอการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศโลกได้โดยการลดปัจจัยที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานที่เกิดจากกระทำ
ของมนุษย์

๑๒. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ
บนแผนที่อากาศ

• แบบแสดงข้อมูลของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
เป็นการแสดงข้อมูลตรวจอากาศที่แสดงในรูป
สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ปรากฏบนแผนที่อากาศ
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็ว
และทิศทางลม ปริมาณและชนิดของเมฆ ทำให้
ทราบลักษณะอากาศ ณ สถานีนั้น ๆ ในเวลาที่มี
การตรวจวัด เมื่อนำข้อมูลของสถานีตรวจอากาศ
ผิวพื้นมาแสดงในแผนที่อากาศทำให้สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะอากาศในบริเวณกว้างได้ เช่น
บริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุหมุนเขตร้อน ร่องความกดอากาศต่ำ

๑๓. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ
เบือ้ งต้นจากแผนทีอ่ ากาศและข้อมูลสารสนเทศ
อืน่ ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและ
การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า
อากาศ 

• การแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่
อากาศ ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เช่น
โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และ
ค่าทางสถิติ สามารถนำมาวิเคราะห์รูปแบบ 

คาดการณ์การเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ
ซึ่งสามารถนำมาใช้วางแผนการดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือก
ช่วงเวลาในการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาล
การเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน

-

-
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ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน • ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ
สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง ทฤษฎีบิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบง
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
ที่เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของ
เอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสาร
คงอยู่ในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด
และมีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
เนบิวลา กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
เป็นสมาชิกบางส่วนของเอกภพ 
๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

• หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ 

จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง การขยายตัวของเอกภพ ซึง่ อธิบายด้วยกฎฮับเบิล
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแนวรัศมี
พื้นหลังจากอวกาศ
และระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ห่าง
ออกจากโลกและหลักฐานอีกประการ คือ 

การค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังที่กระจายตัวอย่าง
สม่ำเสมอทุกทิศทาง และสอดคล้องกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอวกาศ มีค่าประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน
๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี • กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวน
ทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ หลายแสนล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของ
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็น
ดาวฤกษ์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้าอื่น
ทางช้างเผือกของคนบนโลก
เช่น เนบิวลา และสสารระหว่างดาว โดย
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในของกาแล็กซี
อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง 
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• กาแล็กซีมรี ปู ร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุรยิ ะอยูใ่ น
กาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหันแบบ
มีคาน มีโครงสร้าง คือ นิวเคลียส จาน และฮาโล
ดาวฤกษ์จำนวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียสและ
จาน โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง
ของกาแล็กซีทางช้างเผือก ประมาณ ๓๐,๐๐๐
ปีแสง ซึ่งทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็น
บริเวณหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมอง
ของคนบนโลก แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของทางช้าง
เผือกคือดาวฤกษ์ ที่อยู่อย่างหนาแน่นในกาแล็กซี
ทางช้างเผือก

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดง
• ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์
การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด 

คือ ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกัน ตั้งแต่ ๒ ดวงขึ้นไป 

จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ เกิดจาก
๕. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ การยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้
และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
แรงโน้มถ่วง ทำให้บางส่วนของเนบิวลามีขนาด
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน
เล็กลง ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิดเป็น
ไนโตรเจน ออกซิเจน
ดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้น
จนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ ดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์อยู่ใน
สภาพสมดุลระหว่างแรงดันกับแรงโน้มถ่วง
ซึ่งเรียกว่าสมดุลอุทกสถิต จึงทำให้ดาวฤกษ์
มีขนาดคงที่เป็นเวลานานตลอดช่วงชีวิต
ของดาวฤกษ์
• ปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาหลักของ
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ทำให้
เกิดการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็น
นิวเคลียสฮีเลียมที่แก่นของดาวฤกษ์ ซึ่งมี 

๒ กระบวนการ คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอนโปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน
ออกซิเจน
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๖. ระบุปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ • ความส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจาก
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่าง ดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีต่อ
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์
หน่วยพื้นที่ ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต แต่เนื่องจาก
ตาของมนุษย์ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ความส่องสว่างที่มีค่าน้อย ๆ จึงกำหนดค่า
การเปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวฤกษ์
ด้วยค่าโชติมาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับ
ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ (หรือเทห์ฟ้าอื่น) 

ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว 

และสเปกตรัมของดาวฤกษ์

• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว 

ซึง่ นักดาราศาสตร์ใช้ดชั นีสใี นการแบ่งชนิดสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์ และใช้สเปกตรัมในการจำแนกชนิด
ของดาวฤกษ์

๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์
ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมคำนวณ
หาระยะทางของดาวฤกษ์

• การหาระยะทางของดาวฤกษ์ที่มีระยะทาง
ห่างจากโลกไม่เกิน ๑๐๐ พาร์เซก มีวิธีการ
ทีส่ ำคัญ คือ วิธแี พรัลแลกซ์ โดยวัดมุมแพรัลแลกซ์
ของดาวฤกษ์ เมื่อโลกเปลี่ยนตำแหน่งไป
ในวงโคจร ทำให้ตำแหน่งปรากฏของดาวฤกษ์
เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อ้างอิง

๙. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น • มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์
และวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ างประการ ก่อนเกิดดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะผลิตและใช้
ของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพ พลังงานมาก จึงมีอายุสนั้ กว่าดาวฤกษ์ทมี่ มี วลน้อย
เฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์
• ดาวฤกษ์มีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน 

การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับ
มวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ ส่วนใหญ่เทียบกับ
จำนวนเท่าของมวลดวงอาทิตย์
• ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ตามวิวัฒนาการ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยแผนภาพเฮิรซ์ ปรุง-รัสเซลล์
ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โชติมาตรสัมบูรณ์และดัชนีสขี องดาวฤกษ์ โดยดาวฤกษ์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบลำดับหลัก ซึ่งเป็นแถบ
ที่แสดงว่าดาวฤกษ์จะมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาวะสมดุล
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุรยิ ะ การแบ่งเขต • ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่น
บริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ
และแก๊สที่เรียกว่า เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส
ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต 
ประมาณร้อยละ ๙๙.๘ ของมวล ได้รวมตัวเป็น
๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ซ่งึ เป็นก้อนแก๊สร้อน หรือ พลาสมา
ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของ
สสารส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และ
นิวตัน พร้อมคำนวณคาบการโคจรของ
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงแบ่งเขต
ดาวเคราะห์
บริวารของดวงอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด
และองค์ประกอบ ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน 

ดาวเคราะห์นอ้ ย ดาวเคราะห์ชนั้ นอก และดงดาวหาง
• โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต
เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางทีเ่ หมาะสม
จึงเป็นเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต ทำให้โลก
มีอุณหภูมิเหมาะสมและสามารถเกิดน้ำที่ยังคง
สถานะเป็นของเหลวได้ และปัจจุบันมีการค้นพบ
ดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะจำนวนมาก 

โดยมีดาวเคราะห์บางดวงที่มีลักษณะคล้ายโลก
และอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต
• บริวารของดวงอาทิตย์อยู่รวมกันเป็นระบบภายใต้
แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์
ตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน ส่วนการโคจร
ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นไปตาม
กฎเคพเลอร์
๑๒. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิด
ลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ นำเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย
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• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 

แก่น เขตการแผ่รังสี และเขตการพาความร้อน
และมีชั้นบรรยากาศอยู่เหนือเขตพาความร้อน 

ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์ 

ชั้นโครโมสเฟียร์ และคอโรนา ในชั้นบรรยากาศ
ของดวงอาทิตย์ มีปรากฏการณ์สำคัญ เช่น จุดมืด
ดวงอาทิตย์ การลุกจ้า ที่ทำให้เกิดลมสุริยะ และ
พายุสุริยะ ซึ่งส่งผลต่อโลก
• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค
จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาค
ที่หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคที่มีประจุ 

ลมสุรยิ ะส่งผลทำให้เกิดหางของดาวหางทีเ่ รืองแสง
และชี้ไปทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ 

และเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูงจำนวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครัง้ ในช่วง
ที่มีการลุกจ้า และในช่วงที่มีจุดมืดดวงอาทิตย์
จำนวนมาก และในบางครั้งมีการพ่นก้อนมวล
คอโรนา พายุสรุ ยิ ะอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก
จึงอาจรบกวนระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและ
การสือ่ สาร รวมทัง้ อาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของดาวเทียม นอกจากนั้นมักทำให้เกิด
ปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ทสี่ งั เกตได้ชัดเจน

๑๓. สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชือ่ มโยง • ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมติขนาดใหญ่ที่มี
จุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้า รัศมีอนันต์ มีจดุ ศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์กลาง
กับท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัด
ของทรงกลมฟ้า มีดวงดาวและเทห์ฟ้าต่าง ๆ
ของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร ปรากฏอยู่บนผิวของทรงกลมฟ้านี้ การระบุพิกัด
ของดวงดาวและเทห์ฟ้าต่าง ๆ บนทรงกลมฟ้า
ตามระบบที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบขอบฟ้า เป็นระบบที่อ้างอิงจากตำแหน่ง 

ผู้สังเกตบนโลก โดยระบุพิกัดเป็นมุมทิศและ
มุมเงย อ้างอิงกับทิศเหนือและเส้นขอบฟ้าของ
ผู้สังเกต
- ระบบศูนย์สตู ร เป็นระบบทีอ่ า้ งอิงกับเส้นศูนย์สตู ร
ฟ้าและจุดวิษุวัต ระบุพิกัดเป็นไรต์แอสเซนชัน
และเดคลิเนชัน
๑๔. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้น 

การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์

• โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออก ทำให้เกิดปรากฏการณ์การขึ้น 

การตกของดวงอาทิตย์และดวงดาวในรอบวัน 

ซึง่ เส้นทางปรากฏของการขึน้ การตกของดวงอาทิตย์
จะเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและตำแหน่งละติจูด
ของผู้สังเกต ส่วนเส้นทางปรากฏของการขึ้น 

การตกของดาวฤกษ์จะเปลี่ยนแปลงตามละติจูด
ของผู้สังเกต

๑๕. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล • การกำหนดเวลาสุริยคติจะเทียบกับดวงอาทิตย์
และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่าน
โดยเวลาสุริยคติ มีทั้งเวลาสุริยคติปรากฏ และ
เมริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน
เวลาสุริยคติปานกลาง 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เวลาสุริยคติปรากฏ เป็นเวลาที่ได้จากการสังเกต
ดวงอาทิตย์จริงที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าของ
ผู้สังเกต ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลาง
ของดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป
เรียกว่า ๑ วัน สุริยคติปรากฏ

๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และ
• เวลาสุรยิ คติปานกลางกำหนดโดยให้มดี วงอาทิตย์
การเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก สมมติเคลื่อนที่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าด้วยอัตราเร็ว
สม่ำเสมอ ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลาง
ของดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป
เรียกว่า ๑ วัน สุรยิ คติปานกลาง ซึง่ ยาว ๒๔ ชัว่ โมง
๐ นาที ๐ วินาที เวลาสุริยคติปานกลางกรีนิซ
เป็นเวลาสุริยคติปานกลางที่ใช้เมริเดียนของ
หอดูดาวกรีนิซในประเทศอังกฤษเป็นตัวกำหนด
ซึง่ นำมาใช้ในการกำหนดเขตเวลามาตรฐานสากล
ของตำแหน่งอื่น ๆ บนโลก
๑๗. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง 

ในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน่ง
ปรากฏของดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก
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• โลกและดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบตัวเองและ
โคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออก หรือในทิศทวนเข็มนาฬิกาจาก
มุมมองด้านบน คนบนโลกจะสังเกตเห็นดาวเคราะห์
มีตำแหน่งปรากฏแตกต่างกันในช่วงวันเวลาต่าง ๆ
เพราะดาวเคราะห์มีมุมห่างที่แตกต่างกัน
• มุมห่างของดาวเคราะห์ คือ มุมระหว่างเส้นตรง 

ที่เชื่อมระหว่างโลกกับดาวเคราะห์กับเส้นตรงที่
เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ เมื่อวัดบน
เส้นสุริยวิถี โดยดาวเคราะห์อาจอยู่ห่างจาก
ดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออก หรือทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งมีการเรียกชื่อตามตำแหน่งของ
ดาวเคราะห์ในวงโคจร ขนาดของมุมห่าง 

และทิศทางของมุมห่าง
• ดาวเคราะห์ทมี่ มี มุ ห่างต่างกันจะมีตำแหน่งปรากฏ
บนท้องฟ้าแตกต่างกัน โดยตำแหน่งปรากฏของ
ดาวเคราะห์วงในจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าในช่วงเวลา
ใกล้รุ่งหรือเวลาหัวค่ำ ส่วนตำแหน่งปรากฏ
ของดาวเคราะห์วงนอกจะสามารถเห็นได้ใน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
  ช่วงเวลาอื่น ๆ นอกจากนี้ มุมห่างยังสามารถ
นำมาอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น
ดาวเคียงเดือน ดาวเคราะห์ชุมนุม ดาวเคราะห์
ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้ • มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อ
กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ
ขยายขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอ ในขณะเดียวกันมนุษย์ได้นำเทคโนโลยีอวกาศ
แนวคิดการนำความรูท้ างด้านเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 
 อาหาร การแพทย์
๑๙. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรม • นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ เพื่อ
การสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/
ศึกษาแหล่งกำเนิดของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศ
หรือกล้องโทรทรรศน์
ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต 

และรังสีเอ็กซ์
• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษย์หรือ
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นไปสู่อวกาศ เพื่อ
สำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น ส่วนสถานี
อวกาศ คือ ห้องปฏิบตั กิ ารลอยฟ้าทีโ่ คจรรอบโลก
ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขา
ต่าง ๆ ในสภาพไร้น้ำหนัก
• ดาวเทียม คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจวัตถุ
ท้องฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น
การสื่อสารโทรคมนาคม การระบุตำแหน่งบนโลก
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา
โดยดาวเทียมมีหลายประเภทสามารถแบ่งได้
ตามเกณฑ์วงโคจรและการใช้งาน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

237

อภิธานศัพท์
ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑. กำหนดปัญหา

define problem

๒. แก้ปัญหา

solve problem

๓. เขียนแผนผัง/วาดภาพ

construct diagram/
illustrate

๔. คาดคะเน

predict

๕. คำนวณ

calculate

๖. จำแนก

classify

๗. ตั้งคำถาม

ask question
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ความหมาย
ระบุคำถาม ประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เป็นข้อสงสัย
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือ
อภิปรายร่วมกัน
หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้
วิธีการมาก่อน ทั้งปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
โดยตรงและปัญหาในชีวิต
ประจำวันโดยใช้เทคนิคและ 

วิธีการต่าง ๆ
นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจ
ตรวจสอบด้วยแผนผัง กราฟ
หรือภาพวาด
คาดการณ์ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
โดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้
และประสบการณ์ที่มี
หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้
หลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทาง
คณิตศาสตร์
จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย
ลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี
เพื่อให้ได้มาซึ่งการค้นหา
คำตอบที่ต้องการ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่

ภาษาไทย

๘. ทดลอง

๙. นำเสนอ

๑๐. บรรยาย

๑๑. บอก
๑๒. บันทึก
๑๓. เปรียบเทียบ

๑๔. แปลความหมาย

๑๕. ยกตัวอย่าง

๑๖. ระบุ

ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ
ของคำถาม หรือปัญหาในการ
ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ
เป็นแนวทางในการกำหนด
ตัวแปรและวางแผนดำเนินการ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
present
แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ
ความคิด เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้
หรือพิจารณา
describe
ให้รายละเอียดของเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้
ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอก
หรือเขียน
tell
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่น
ด้วยการพูด หรือเขียน
record
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
เพือ่ ช่วยจำ หรือเพือ่ เป็นหลักฐาน
compare
บอกความเหมือน และ/หรือ
ความแตกต่าง ของสิ่งที่
เทียบเคียงกัน
interpret
แสดงความหมายของข้อมูล
จากหลักฐานที่ปรากฏ 

เพื่อลงข้อสรุป
give examples
ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
เพื่อแสดงความเข้าใจในสิ่งที่ได้
เรียนรู้
identify
ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
ประกอบอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑๗. เลือกใช้

select

๑๘. วัด

measure

๑๙. วิเคราะห์

analyze

๒๐. สร้างแบบจำลอง

construct model

๒๑. สังเกต

observe

๒๒. สำรวจ

explore

๒๓. สืบค้นข้อมูล

search
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ความหมาย
พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ
สิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการ
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หาขนาด หรือปริมาณ ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ 

ที่เหมาะสม
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ
จัดลำดับ จัดจำแนก หรือ
เชื่อมโยงข้อมูล
นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์
ในรูปของแผนภาพ ชิ้นงาน
สมการ ข้อความ คำพูดและ/
หรือใช้แบบจำลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า ที่เหมาะสมตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้
ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต
หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 

โดยใช้วีธีการและเทคนิคที่
เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มี
ผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ
มาใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๒๔. สื่อสาร

communicate

๒๕. อธิบาย

explain

๒๖. อภิปราย

discuss

๒๗. ออกแบบการทดลอง

design experiment

ความหมาย
นำเสนอ และแลกเปลี่ยน
ความคิด ข้อมูล หรือผลจากการ
สำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธี
ที่เหมาะสม
กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล และมีข้อมูล หรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
หรือคำถามอย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์
ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ
กำหนด และวางแผนวิธีการ
ทดลองให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ
รวมทั้งการบันทึกข้อมูล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี
ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑. การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยชอบธรรม

fair use

๒. การตรวจและแก้ไข
ข้อผิดพลาด

debugging

๓. การประมวลผลข้อมูล

data processing 

๔. การรวบรวมข้อมูล

data collection

๕. ข้อมูลปฐมภูมิ

primary data
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ความหมาย
การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข
บางประการ เช่น
๑) นำไปใช้ในการศึกษา หรือ
การค้า
๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ
บันเทิง
๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือ
คัดลอกจำนวนมาก
๔) ทำให้เจ้าของเสียผลประโยชน์
ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด
กระบวนการในการค้นหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

เพื่อแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง
การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย
และมีประโยชน์ต่อการนำ
ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
กระบวนการในการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ 
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง
จากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจ
ใช้วิธีการสังเกต การทดลอง 

การสำรวจ การสัมภาษณ์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่

ภาษาไทย

๖. เทคโนโลยี

๗. แนวคิดเชิงคำนวณ

๘. แนวคิดเชิงนามธรรม

๙. ระบบทางเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

technology

สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือ
วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง
ความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการทำงาน
ของมนุษย์
computational
กระบวนการในการแก้ปัญหา
thinking
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ
นำไปประมวลผลได้
abstraction 
การพิจารณารายละเอียดทีส่ ำคัญ
ของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญ
ออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ 
technological system กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
สองส่วนขึ้นไป ประกอบเข้า
ด้วยกัน และทำงานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยในการทำงานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย
ตัวป้อน (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต
(output) ที่สัมพันธ์กัน 

นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุง
การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ที่

ภาษาไทย

๑๐. เหตุผลเชิงตรรกะ

๑๑. เหตุผลวิบัติ

๑๒. อัตลักษณ์ 

๑๓. อัลกอริทึม

๑๔. แอปพลิเคชัน
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ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

logical reasoning

การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี  
logical fallacy
การใช้เหตุผลทีผ่ ดิ พลาด ไม่อยูบ่ น
พืน้ ฐานของความจริง ไม่มนี ำ้ หนัก
สมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือ
ชี้นำข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ
Identity
ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสำคัญ
ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ
บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 

ชื่อบัญชีผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ
algorithm
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ
การทำงาน โดยมีลำดับของ
คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน 

ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ
ตามได้
software application ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ทำงาน
บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน
แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
อื่น ๆ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม

ผูอ้ ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผูอ้ ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๓. รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล
๔. ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา
๕. นายณรงค์ พ่วงศรี
๖. นางสาวสุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์
๗. ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
๘. ดร.พจนา ดอกตาลยงค์
๙. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
๑๐. ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ
๑๑. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข
๑๒. นางสาวปาณิก เวียงชัย
๑๓. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. รศ.ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
๒. รศ.ดร.ปรีดา บุญ-หลง
๓. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
๔. ผศ.ดร.รัชนีกร ธรรมโชติ
๕. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี
๖. อ.ดร.นพดล กิตนะ
๗. ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
๘. ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
๙. นางกุณฑรี เพชรทวีพรเดช
๑๐. นางหทัยทัต บุพพะเนติ
๑๑. นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
๑๒. นางณัฐนันท์ คงรัตน์
๑๓. นางศรีวิมล เสคุนด์
๑๔. นายสุรเดช เอ่งฉ้วน
๑๕. นางสาววิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์
๑๖. นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก
๑๗. นางสาวเยาวเรช หมู่ดี
๑๘. นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร
๑๙. นางสาวดวงกมล เหมะรัต
๒๐. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสำลี
๒๑. นางไสว ธราภิชาติบุตร
๒๒. นางสาวรตพร หลิน
๒๓. นางสาวกมลชนก บริบูรณ์
๒๔. ดร.เสาวลักษณ์ บัวอิน
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นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕. ดร.สุนัดดา โยมญาติ
๒๖. นางสาววิลาส รัตนานุกูล
๒๗. ดร.นันทยา อัครอารีย์
๒๘. ดร.ภัณฑิลา อุดร

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๒. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
๓. ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม
๔. ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
๕. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
๖. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๗. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
๘. ดร.พจนา ดอกตาลยงค์
๙. นางสาวสุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.กุศลิน มุสิกุล
๒. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๓. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๔. นางสาววราภรณ์ ถิรสิริ
๕. นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ
๖. ดร.วันชัย น้อยวงค์
๗. นางสาวศานิกานต์ เสนีวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๘. นางสาวสุณิสา สมสมัย
๙. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
๑๐. ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด
๑๑. ดร.นิพนธ์ จันเลน
๑๒. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
๑๓. นางกมลวรรณ เกียรติกวินกุล
๑๔. นางสาวศิริรัตน์ พริกสี
๑๕. นายวินัย เลิศเกษมสันต์
๑๖. ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ
๑๗. นายรักษพล ธนานุวงศ์

สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
๒. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
๓. ผศ.ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
๔. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ
๕. ผศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
๖. ดร.สุภาพ ตาเมือง
๗. ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา
๘. ดร.ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์
๙. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
๑๐. ดร.วันดี สิริธนา
๑๑. ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
๑๒. นางกรกมล ชูช่วย
๑๓. ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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๑๔. ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
๑๕. ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
๑๖. ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์
๑๗. ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
๑๘. ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
๑๙. นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
๒๑. รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
๒๒. นางสาวกฤษดา สงวนสิน
๒๓. ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
๒๔. นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๒๕. นายนิวัฒน์ โลณวัณต์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
๒๖. นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
๒๗. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๒๘. นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
๒๙. นายบุญโฮม สุขล้วน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
๓๐. นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๓๑. นายโฆสิต สิงหสุต
โรงเรียนศึกษานารี
๓๒. นายธิฒิวุฒิ พันธุ์เจริญเกียรติ
โรงเรียนลาซาล
๓๓. นางสาวจิรวรรณ แสงศิลา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
๓๔. นางเกศินี ทองอ่ำ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
๓๕. นางสาววัชราภรณ์ สีทา
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๖. นางปาลิกา ศรีสารากร
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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๓๗. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม
๓๘. นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
๓๙. นางมลิวัลย์ เลาหสูต
๔๐. นางอารีย์ พิเคราะห์
๔๑. นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ

๔๓. นางปาริฉัตร พวงมณี
๔๔. ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง
๔๕. นายบุญชัย ตันไถง
๔๖. นายสมพร วัธนเวคิน
๔๗. นางสาววิมลมาศ ศรีนาราง
๔๘. ดร.ชลิตา ธัญญะคุปต์
๔๙. ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ
๕๐. นายศุภวิริยะ สรณารักษ์

โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนทรายทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
๒. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
๓. ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
๔. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
๕. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
๖. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
๗. รศ.ดร.วีระพงษ์ แสงชูโต

นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๒. ผศ.สุมิตร ถิ่นปัญจา
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๘. ดร.กุศลิน มุสิกุล
๙. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
๑๐. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๑๑. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๑๒. ดร.วันชัย น้อยวงค์
๑๓. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
๑๔. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
๑๕. นายรักษพล ธนานุวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๒. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๓. นางชุติมา เตมียสถิต
๔. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๕. นางสาวบุศราศิริ ธนะ
๖. นางสาวธนพรรณ ชาลี
๗. นางสาวลลิดา อ่ำบัว
๘. นางสาวกมลนารี ลายคราม
๙. นางฤทัย เพลงวัฒนา
๑๐. นางสาววิชุราตรี  กลับแสง
๑๑. นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
๑๒. ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
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คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
๒. รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร
๓. รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล
๔. ผศ.ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
๕. ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
๖. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
๗. ดร.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
๘. ดร.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
๙. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์
๑๐. นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี
๑๑. นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร
๑๒. นางกุลนาถ โชติสุดเสน่ห์
๑๓. นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์
๑๔. นางสุภาพ แสงนวกิจ
๑๕. นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
๑๖. นางสำรวย อรรคบุตร
๑๗. นางนิตยา เดิมบางชัน
๑๘. นางต้องตา ไชยเสือ
๑๙. นางกมลรัตน์ แดงสว่าง
๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
๒๑. ผศ.ดร.อลิศราชูชาติ
๒๒. นางสาวประพีร์ วิราพร
๒๓. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน
๒๔. นางดาริกา วีรวินันทนกุล
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
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๒๕. นางสาวสมรศรี กันภัย
๒๖. นางยุพาพร ลาภหลาย
๒๗. นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
๒๘. นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส

โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท.
โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท.
โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๒. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
๓. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
๔. ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
๕. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๖. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๗. นางชุติมา เตมียสถิต
๘. นางสาวบุศราศิริ ธนะ
๙. นางฤทัย เพลงวัฒนา
๑๐. นางสาววิชุราตรี กลับแสง

ราชบัณฑิตด้านดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. นายไพบูรย์ พุทธวงค์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. นางสาวสมศรี แก้วทองมา
โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
๓. นางวารีทิพย์ คงศรี
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๔. นางวัลภา วิเชียรสราง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. นายสมชาย ช่วยชูหนู
โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
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๗. นางสาวสมบูรณ์ ไตรยาวัฒน์
๘. นายไพชยนต์ พูนขวัญ
๙. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์
๑๐. นายธีระพล เพชรพิพัฒน์
๑๑. นายสมเกียรติ นารีรักษ์
๑๒. นายพิชัย จุลวรรณโณ
๑๓. นายสุพรรณ ทองสุข
๑๔. นายเนตร รอดประชา
๑๕. นางชัชญาภา บูรณ์ญเพ็ชร
๑๖. นายวันเสาร์ ส่งศิริ
๑๗. นางสาวอัจฉรา ปานรอด
๑๘. นางปราณี ประวาลพฤกษ์
๑๙. นายชาติ ก๋าแก้ว
๒๐. นางกานดา ช่วงชัย
๒๑. นางสุรางค์ พุฒกลาง
๒๒. นายวีระชัย วรรณวิชิต
๒๓. นายสุริยา ชาปู่
๒๔. นายนิเทศ แสงศรีเรือง
๒๕. นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง
๒๖. นางจุฑารัตน์ มาลากรณ์
๒๗. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์
๒๘. นางพัทธกานต์ หนูนารถ
๒๙. นางสาวลำใย สายโงน
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โรงเรียนวัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านหนองเขิน จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านหนองละมาน จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านสดำ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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๓๐. นางสุนันทา รักพงษ์
๓๑. นางสุปราณี ขุนจันทร์
๓๒. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
๓๓. นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์
๓๔. นายเดชา พลกันยิ้ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. นางศรีสมบูรณ์ แสนสมบัติ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒. นางรุ่งหฤทัย ตาไฝ
โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณาสาสน์) จังหวัดเชียงราย
๓. นางประคอง กลิ่นจันทร์
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จังหวัดเชียงราย
๔. นางรอยพิมพ์ กาพย์ไทย
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๕. นางสาววรางคณา ปันทะนา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๖. นางพิมพ์ผกา เมืองไสย
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
จังหวัดเชียงใหม่
๗. นางสุนีย์ คุ้มฤทธิ์
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดน่าน
๘. นายสุรพล ทองงาม
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๙. นายธงไชย ภู่ถนนนอก
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. นางอำพรรณ ใบศรี
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
๑๑. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑๒. นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
๑๓. นางณัฎฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น
๑๔. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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๑๕. นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ
๑๖. นางอุไรวรรณ บัณฑิตภิรมย์
๑๗. นางส่องแสง สารบรรณ
๑๘. นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
๑๙. นางสมกิตต์ โอรสรัมย์
๒๐. นางสาววรรณา ใจกว้าง
๒๑. นางนัฐญา ไหมฉิม
๒๒. นางสมพร ขุนเกลี้ยง
๒๓. นางสุรีรัตน์ พุทธวิโร
๒๔. นางศิวพร ไกรนรา
๒๕. นายมูฮำมัด สาแม
๒๖. นางวราภรณ์ ไชยศรี
๒๗. นางอ่อนพักร์ หนูเงิน
๒๘. นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์
๒๙. นางสุดา โกยทอง
๓๐. นางเสาวนีย์ อารีรักษ์
๓๑. นางพัชรินทร์ รัตตะรมย์
๓๒. นางอรุณี วังบอน
๓๓. นายสราวุธ พัฒนะมาศ
๓๔. นางยุพดี โชติพันธุ์
๓๕. นางพชรมน นวลดี
๓๖. นางเฉลิมศรี จักษุพา
๓๗. นางสาวพัชรินทร์ เผือคำ
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านสามโค จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวัดเนินพิชัย จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
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๓๘. นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
๓๙. นางกัลยกร เถื่อนแสน
๔๐. นางสาวรุ่งธิวา วาริชา
๔๑. นางจรรยา พ่วงขำ
๔๒. นางสาววรรณวีร์ เหมือนประยูร
๔๓. นางสาวจันทร์ตรี เศรษฐาวิวัฒน์
๔๔. นายนิวัฒน์ โลณวัณต์
๔๕. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
๔๖. นางอุทัยรัก นวลนุกูล
๔๗. นางเนตรนรินทร์ มีชัย
๔๘. นางสาวนงนิจ ตังสุวรรณ์
๔๙. นางสาวจิรารัตน์ จอมป้อ
๕๐. นางภัสภสร แสวงศรี
๕๑. นางกมลรัตน์ แดงสว่าง
๕๒. นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร
๕๓. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
๕๔. นางสาวกฤษดา สงวนสิน

โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนประภามนตรี ๓ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
โรงเรียนราชินี 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 
โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาดลาดพร้าว 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
• การออกแบบและเทคโนโลยี
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
๒. นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์
๓. นายขจิต เมตตาเมธา

สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๔. นายสยามชัย สุกใส
๕. นางสาวสุธิดา การีมี
๖. นางสาวสุทธิดา บุญทวี
๗. ดร.นุศวดี พจนานุกิจ
๘. ดร.ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล
๙. นายสุนทร พรมมงคล
๑๐. นางเอมอร รสเครือ
๑๑. นายกมลเทพ ชังชู
๑๒. ผศ.ดร.พลัง วงศ์ธนสุภรณ์
๑๓. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
๑๔. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์
๒. รศ.ดร.อภิญญา อัศวนิก
๓. นายวัสสา รวยรวย
๔. ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
๕. ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
๖. ผศ.ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี
๗. ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
๘. นายกฤษขจร ศรีถาวร
๙. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์
๑๐. นางสาวสุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ
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สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
นักวิชาการอิสระ
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
๒. รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
๓. ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
๔. รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม
๕. ดร.เขมวดี พงศานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองผู้อำนวยการ สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

• วิทยาการคำนวณ
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ
๒. นายนิพนธ์ ศุภศรี
๓. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
๔. นางสาวทัศนีย์ กรองทอง
๕. นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน
๖. นายพนมยงค์ แก้วประชุม
๗. นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร
๘. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
๙. รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
๑๐. ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
๑๑. ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
๑๒. ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
๑๓. ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
๑๔. นายผนวกเดช สุวรรณทัต
๑๕. ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
๑๖. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
๒. ดร.สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล
๓. นายณัฐพล บัวอุไร
๔. นายบุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง
๕. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง
๖. ดร.พัชรพล ธรรมแสง
๗. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์
๘. นายนพดล มิ่งสำแดง
๙. ดร.สุชิรา มีอาษา
๑๐. ดร.สุนันทา พุฒพันธ์
๑๑. นางสาวสุนันทา สร้อยสวัสดิ์
๑๒. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำ
๑๓. นายอรรณพ แตงอ่อน
๑๔. นายวิทยา เมฆวัน
๑๕. ดร.โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม
๑๖. ดร.เขมวดี พงศานนท์
๑๗. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม จังหวัดยโสธร
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านแม่เทย จังหวัดลำพูน
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
๒. รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
๓. นายผนวกเดช สุวรรณทัต
๔. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
๕. นางสาวทัศนีย์ กรองทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระชีววิทยา
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๓. รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล
๔. ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา
๕. นายณรงค์ พ่วงศรี
๖. นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย
๗. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
๘. ดร.สุนัดดา โยมญาติ
๙. นางสาววิลาส รัตนานุกูล
๑๐. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข
๑๑. ดร.นันทยา อัครอารีย์
๑๒. ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ
๑๓. ดร.ภัณฑิลา อุดร
๑๔. นางสาวปาณิก เวียงชัย
๑๕. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. รศ.ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
๒. ผศ.เรณู ถาวโรฤทธิ์
๓. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี
๔. นางสาวศศิพินทุ์ นรเศรษฐพันธุ์
๕. นางขวัญใจ สุวรรณ
๖. นางปัณณิกา ไชยนวล

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๗. นางสาวสุคนธา มะโน
๘. นายฉัตรชัย ชัยนนถี
๙. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
๑๐. ดร.อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
๑๑. นางกนกลดา สมพงษ์
๑๒. นายพิบูลย์ ถานสีมี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๓. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๔. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

สาระเคมี
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๒. ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง
๓. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
๔. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
๕. นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล
๖. ดร.สนธิ พลชัยยา
๗. นางสาวศิริรัตน์ พริกสี
๘. นายชาญณรงค์ พูลเพิ่ม
๙. ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ
๑๐. นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ
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ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑. นายศุภวิริยะ สรณารักษ์
๑๒. นายเตชทัต เรืองธรรม

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ดร.พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม
๒. ดร.ธีรชาติ ลี้ประเสริฐ
๓. ดร.ชัชลิฎา บุญเพนียด

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๔. นางชื่นจิตร เดชอุดม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๕. นางสาวสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์ โรงเรียนสตรีวิทยา
๖. นายพิชญ์ สรจรูญ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
๗. นางสาวอรัญญา คงแก้ว
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์
๘. นางสาวธัญพิมล อาภัย
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
๙. นางจันทร์ดาว แสงแก้ว
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. นางจันทร์ฟอง ผิวสะอาด
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
๑๑. นางชมพูนุช อุทัยรัตน์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
๑๒. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
๒. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
๓. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๔. ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง
๕. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สาระฟิสิกส์
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายราม ติวารี
๒. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๓. นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ
๔. นายนัทธี สามารถ
๕. นางเพ็ญจันทร์ ซิงห์
๖. นายสมพร วัธนเวคิน
๗. นายสุมิตร สวนสุข
๘. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
๙. ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
๑๐. นายวินัย เลิศเกษมสันต์
๑๑. ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ
๑๒. นายรักษพล ธนานุวงศ์
๑๓. ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ์
๑๔. นายสรจิตต์ อารีรัตน์
๑๕. นายจอมพรรค นวลดี
๑๖. นายธนะรัชต์ คัณทักษ์
๑๗. นายเทพนคร แสงหัวช้าง

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
๒. รศ.สุวรรณ คูสำราญ
๓. ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔. ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
๕. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
๖. นายณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
๗. ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
๘. นายพิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์
๙. นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล
๑๐. นายวิศาล จิตต์วาริน
๑๑. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ
๑๒. นายชูศักดิ์ วังเรียง
๑๓. นายวีระพล พงศ์ดา
๑๔. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
๑๕. นายจีระศักดิ์ อบอาย
๑๖. นายณรรตธร คงเจริญ
๑๗. นางสังวาลย์ กุลบุตรดี
๑๘. นางสาวสายชล สุขโข
๑๙. นางน้ำค้าง รัตนพันธ์
๒๐. นางสมสุข แสงปราบ
๒๑. นายบุญชัย ตันไถง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนบดินทร์เดชา
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนห้วยน้ำหอม จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ชำนาญ สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
๒. รศ.สุวรรณ คูสำราญ
๓. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
๔. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๕. ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
๖. นายราม ติวารี
๗. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๘. นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ
๙. นางเพ็ญจันทร์ ซิงห์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๒. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๓. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน
๔. นางดาริกา วีรวินันทกุล
๕. นางฤทัย เพลงวัฒนา
๖. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๗. นางสาวบุศราศิริ ธนะ
๘. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์
๙. นายวิทยา อินโท
๑๐. นางสาววิชุราตรี กลับแสง
๑๑. นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
๑๒. นางสาวโศภิตา จันทร์ศรี
๑๓. ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. นางสาวประพีร์ วิราพร
๒. ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ
๓. ผศ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔. ผศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
๕. ดร.อำนาจ สาทานนท์
๖. ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์
๗. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
๘. ดร.จตุรงค์ สุธนธชาติ
๙. ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์
๑๐. ดร.สงกรานต์ อักษร
๑๑. นายภูริชัย ชัยศร
๑๒. นายวีระชัย จันทร์สุข
๑๓. นางนิตยา เดิมบางชัน

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
กรมอุตุนิยมวิทยา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นางสาวประพีร์ วิราพร
๒. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๓. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
๔. รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
๕. ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
๖. ดร.สงกรานต์ อักษร
๗. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๘. นางฤทัย เพลงวัฒนา

นักวิชาการอิสระ
ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ค�ำน�ำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้ดำ�เนินการจัดทำ�มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำ�เนินการจัดทำ�
สาระภูมศิ าสตร์ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พร้อมทัง้ จัดทำ�สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระดังกล่าวในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำ�ไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำ�เป็น ๓ เล่ม ดังนี้
๑. ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. ตั ว ชี้วัด และสาระการเรี ย นรู้แ กนกลาง สาระภู มิศ าสตร์ ใ นกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขอขอบคุณผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมจากทุกหน่วยงาน
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งช่วยในการจัดทำ�เอกสารดังกล่าว
ให้มคี วามสมบูรณ์และเหมาะสมสำ�หรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชัน้ สามารถพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำ�หนด

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หน้า
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ความเป็นมาของการปรับสาระภูมิศาสตร์
เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์
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มาตรฐานการเรียนรู้
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สาระภูมิศาสตร์
ความเป็นมาของการปรับสาระภูมิศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎคม ๒๕๕๑ ซึ่งใช้มาเป็นเวลากว่า ๙ ปี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำ� เนินการติดตามผลการน�ำหลักสูตรไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
ในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิด
เห็นผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ผลจากการศึกษา พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
เกิดจาก การน�ำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และในห้องเรียน
อย่างไรก็ตาม ในด้านของเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พบว่า มาตรฐาน การเรียนรู้ และ
ตัวชีว้ ดั ในบางกลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึง่ เป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจของการวาง
รากฐาน ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ก้าวทันและทัดเทียมนานาชาติ
นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดท�ำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ในประเด็นด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง และที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยก�ำหนดให้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เฉพาะสาระภูมศิ าสตร์ เป็นนโยบายส�ำคัญเร่งด่วน โดยปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ให้มคี วามชัดเจน ครอบคลุม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ยืดหยุ่นทั้งเนื้อหา เวลา สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
สาระภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ได้
เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทย และ
พืน้ ทีต่ า่ งๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤตด้านกายภาพ ด้านสิง่ แวดล้อม และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ นอกจากนัน้
กระแสโลกาภิวัตน์ ความทันสมัยของวิทยาการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
มีมากขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างความยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้เพียง
สาระส�ำคัญของสาระภูมศิ าสตร์ไม่เพียงพอต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และบางครัง้ เกิดขึน้ โดยคาดการณ์ไม่ได้
ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประกอบกัน
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น
สาระภูมศิ าสตร์ ในกลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงนี้ยังคงยึดหลักการพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระและ
พัฒนาการในการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน ซึ่งได้ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับระดับความรู้
ความสามารถของผูเ้ รียน กล่าวคือ ระดับประถมศึกษาผูเ้ รียนจะได้เรียนรูจ้ ากสิง่ ใกล้ตวั ไปไกลตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ ที่ส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย์ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์ ที่มีความลุ่มลึกและทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์
สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สามารถใช้ทกั ษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมศิ าสตร์ และเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์จดั การทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ตามสาเหตุและปัจจัย อันจะน�ำไปสู่การปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ดังนั้น เพื่อให้การเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ จึงได้ก�ำหนดทิศทางส�ำหรับ
ครูผสู้ อน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ ผลให้ผเู้ รียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะกระบวนการ
ทางภูมศิ าสตร์ ทีส่ ะท้อนสมรรถนะส�ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทีม่ งุ่ พัฒนาให้เป็นคนดี มีปญ
ั ญา มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย (๑) ความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์
(๒) ความสามารถทางภูมิศาสตร์ (๓) กระบวนการทางภูมิศาสตร์ (๔) ทักษะทางภูมิศาสตร์ จากเป้าหมายของการเรียน
สาระภูมิศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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แผนภาพที่ ๑ เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์
เอกสารฉบับนี้จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับครู ตามการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ยืดหยุ่นได้ตามสภาพ
ความเป็นจริง และน�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy)
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ในการแสวงหาความรู้ และตอบค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับท�ำเลที่ตั้งหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก การพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถด�ำรงตนอยู่ในวิถีของ
การเป็นพลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำให้
ผู้เรียนตระหนักในการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ผู้สอนควรจะสอดแทรกการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่แสดงความสามารถในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ (ability to use
geographic understanding) และการให้เหตุผลทางภูมศิ าสตร์ (geographic reasoning) เพือ่ การตัดสินใจเชิงภูมศิ าสตร์
อย่างเป็นระบบ (systematic geographic decision) ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคต (problem solving
and future planning) โดยอาศัยองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้
ความสามารถทางภูมิศาสตร์

กระบวนการทางภูมิศาสตร์

ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
การรวบรวมข้อมูล
การจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล		
การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
				
				
				

ทักษะทางภูมิศาสตร์
การสังเกต
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
การใช้เทคนิค และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
การคิดเชิงพื้นที่
การคิดแบบองค์รวม
การใช้เทคโนโลยี
การใช้สถิติพื้นฐาน

ตารางที่ ๑ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ความสามารถทางภูมิศาสตร์
การรูเ้ รือ่ งภูมศิ าสตร์จำ� เป็นต้องอาศัยความสามารถในการให้เหตุผลเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ บนโลกจากองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ ๓ ประการ ได้แก่
๑) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์
		 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ ผ่านปฏิสมั พันธ์ (interaction) เป็นการเข้าใจความเป็นไปของโลก
ผ่านปฏิสัมพันธ์ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ โดยในระบบธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจระบบ
ของโลก สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ที่เน้นหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ในระบบมนุษย์จะเป็นการเข้าใจ
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์บนพื้นผิวโลก เช่น การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคน ข้อมูล และข่าวสาร
๒) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
		 การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน (interconnection) เป็นการเข้าใจการเกิด
ปรากฏการณ์ในแต่ละสถานที่จากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบกายภาพและระบบมนุษย์ ดังนั้น นอกจากความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน ของทัง้ สองระบบแล้ว การรูแ้ ละเข้าใจความเป็นมา สภาพทางภูมศิ าสตร์ และสภาพทางสังคม เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่สามารถส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ได้
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
		 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย (implication) เป็นความสามารถขัน้ สูง ทีเ่ กิดจากการบูรณาการความรู้
เรื่ อ งการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ และการเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ของสิ่ ง ต่ า งๆ มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจอย่ า งเป็ น ระบบ
ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจและ มีความรู้
อย่างถูกต้องชัดเจน ผู้สอนอาจจะใช้วิธีการแบบแก้ปัญหา (problem solving method) หรือวิธีการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ (inquiry method) เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญ ๕ ขั้นตอน ได้แก่
๑) การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้ศึกษาน�ำมาพิจารณาประกอบการหาค�ำตอบ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบประโยคค�ำถาม ที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เช่น
“ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแม่นํ้า”
๒) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนส�ำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่รวบรวมข้อเท็จจริง
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคาดว่าจะน�ำไปใช้ประกอบการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจะต้องอาศัยความรู้และเทคนิค
ต่างๆ เช่น ประเภทของข้อมูล การออกแบบแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิธีการแจงนับข้อมูล
การออกแบบสอบถาม และการบันทึกการสังเกต เป็นต้น
๓) การจัดการข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประกอบการศึกษา นอกจากนี้
ยังเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
๔) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เมื่อข้อมูลผ่านกระบวนการ
จัดการแล้ว ก็จะง่ายต่อการอธิบาย วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังกล่าว ด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน
๕) การสรุปเพือ่ ตอบค�ำถาม เป็นการสรุปเนือ้ หาให้ตรงค�ำถามของการศึกษาตามทีร่ ะบุไว้ในขัน้ ต้น นอกจากนี้
ผูศ้ กึ ษาต้องวิจารณ์ผลลัพธ์ทไี่ ด้เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยผูศ้ กึ ษาจะต้องรายงานผล ทีไ่ ด้ในแต่ละกระบวนการ
อย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้องอ้างอิงกรอบแนวคิด และ
ทฤษฎีต่างๆ ด้วย
ทักษะทางภูมิศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีการรู้เรื่องภูมิศาสตร์นั้น ผู้สอนจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
พั ฒ นาทั ก ษะของผู ้ เรียนที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทางภูมิศ าสตร์ โดยสามารถจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ ว ยการสอดแทรก
ทักษะที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
๑) การสังเกต (observation) เป็นการน�ำผู้เรียนไปสังเกตการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น เช่น การสังเกตความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๒) การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (interpretation of geographic data) เป็นการแปลความหมาย
ข้อมูลของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลก ที่อ้างอิงด้วยต�ำแหน่ง ที่อาจจะปรากฏอยู่ในรูปของแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตาราง
รูปถ่าย แผนที่ ภาพจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ
๓) การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (using geographic technique and equipment) เป็นการ
ใช้วิธีการ เช่น การชักตัวอย่าง (sampling) การวาดภาพร่างในภาคสนาม การใช้รูปถ่าย แผนที่ และเครื่องมือต่างๆ ในการ
รวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๔) การคิดเชิงพื้นที่ (spatial thinking) เป็นการคิดที่ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุ วิเคราะห์ และ
ท�ำความเข้าใจประเด็นเกีย่ วกับทีต่ งั้ ทิศทาง มาตราส่วน แบบรูป พืน้ ที่ และแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์กับเวลา
๕) การคิดแบบองค์รวม (holistic thinking) เป็นการมองภาพรวมของระบบต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ ที่ผ่าน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
๖) การใช้เทคโนโลยี (using technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางภูมศิ าสตร์
ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ การใช้ Google Earth การใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ประกอบ
การเรียนการสอน
๗) การใช้สถิตพิ นื้ ฐาน (using basic statistics) เป็นการใช้สถิตอิ ย่างง่าย เช่น ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่ามัธยฐาน และ
ค่าฐานนิยม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจลักษณะการกระจาย (dispersion) และความสัมพันธ์ (correlation) ของ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ (analysis of spatial pattern)
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียน จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมต่อระดับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น การจัดกิจกรรมภาคสนาม (fieldwork) จะเป็นการส่งเสริมการรู้
เรื่องภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ผ่าน
กระบวนการและการใช้ทกั ษะทางภูมศิ าสตร์ ในการตอบและแก้ไขประเด็นและ/หรือปัญหาทีผ่ สู้ อนได้ตงั้ ขึน้ ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ในพื้นที่หนึ่งๆ
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงได้ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง และการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อภิธานศัพท์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดประเด็นส�ำคัญๆ ดังนี้

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส ๕.๑
มาตรฐาน ส ๕.๒

เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้ า ใจปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การสร้า งสรรค์ วิ ถี
การด�ำเนินชีวิต มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัวเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพ ภั ย พิ บั ติ ลั ก ษณะกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในจั ง หวั ด
ภาคและประเทศไทย สามารถเตรี ย มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพกั บ ภั ย พิ บั ติ ต ่ า งๆ ในประเทศไทย
และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมศิ าสตร์ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วถิ กี ารด�ำเนินชีวติ ความร่วมมือด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก และการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓. ใช้แผนผังแสดงต�ำแหน่งของ
สิ่งต่างๆ ในห้องเรียน

๔. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศในรอบวัน

		

๒. ระบุความสัมพันธ์ของต�ำแหน่ง ระยะ ทิศ
ของสิ่งต่าง ๆ

		

		

ป.๑ ๑. จ�ำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ในรอบวัน
เช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ
ฝน-เมฆ-ลม

-

ความสัมพันธ์ของต�ำแหน่ง ระยะ ทิศ
ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย บ้านของ
เพื่อนบ้าน ถนน ต้นไม้ ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบ
ภูเขา แหล่งนํ้า
ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)
และที่ตั้งของสิ่งต่างๆ รอบตัว
		
แผนผังแสดงต�ำแหน่งสิ่งต่างๆ
๑. ความเข้าใจระบบ
ในห้องเรียน
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียน

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

-

-

-

-

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สังเกต

สังเกต

ทักษะ

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์			
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (geo-literacy)
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ต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส�ำคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ราชการ
ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์

ป.๓ ๑. ส�ำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของต�ำแหน่ง ระยะ
ทิศทาง

๒. วาดแผนผังเพื่อแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ส�ำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน
แผนที่ แผนผัง และรูปถ่าย
ความสัมพันธ์ของต�ำแหน่ง ระยะ ทิศทาง

๓. สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์

		

		

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ ที่ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ เช่น
ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ

๒. ระบุต�ำแหน่งและลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่
รูปถ่าย และลูกโลก
ต�ำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย
และลูกโลก เช่น ภูเขา ที่ราบ แม่นํ้า ต้นไม้
ทะเล

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์
สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน

		

ป.๒ ๑. ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์
สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ

๑. การสังเกต
๑. การตั้งค�ำถาม
๒. การแปลความข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การใช้เทคนิคและ
๓. การจัดการข้อมูล
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

-

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์

-

-

geo-literacy
กระบวนการ

-

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส�ำคัญในจังหวัด

๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส�ำคัญ
ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย

ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย

		

		

ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ในจังหวัดของตน ด้วยแผนที่และรูปถ่าย

-

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
๑. ความเข้าใจระบบ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส�ำคัญในจังหวัด
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์

แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส�ำคัญในจังหวัด
ของตน

ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ
ทักษะ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๑. การตั้งค�ำถามเชิง
๒. การแปลความข้อมูล
ภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การใช้เทคนิคและ
๓. การจัดการข้อมูล
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

geo-literacy
กระบวนการ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส�ำคัญในภูมิภาค
ของตน

		

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ป.๖ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย ด้วยแผนที่
รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม

		

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ ๑. ความเข้าใจระบบ
ภัยพิบัติของประเทศไทย เช่น อุทกภัย
ธรรมชาติและมนุษย์
แผ่นดินไหว วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง ดินถล่ม ๒. การให้เหตุผล
และโคลนถล่ม
ทางภูมิศาสตร์
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่
๑. ความเข้าใจระบบ
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม)
ธรรมชาติและมนุษย์
ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส�ำคัญ
ในภูมิภาคของตน

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

		

		

		

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด)
เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลา
ของโลก

ม.๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด)
เส้นแบ่งเวลา
การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการ
สืบค้นลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดแบบองค์รวม
๕. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การคิดเชิงพื้นที่
๔. การคิดแบบองค์รวม
๕. การใช้เทคโนโลยี

ทักษะ

๑. การตั้งค�ำถาม
๑. การแปลความข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

		

		

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์

ม.๒ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ในแผนที่

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา		

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป
การให้เหตุผล
และทวีปแอฟริกา
ทางภูมศิ าสตร์
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่
รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการ
สืบค้น ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา	

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การคิดเชิงพื้นที่

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การคิดเชิงพื้นที่
๔. การคิดแบบองค์รวม
๕. การใช้เทคโนโลยี

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้

ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์

		

ม.๓ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
๑. การให้เหตุผล
(ประกอบด้วย ๑. ธรณีภาค ๒. บรรยากาศภาค
ทางภูมิศาสตร์
๓. อุทกภาค ๔. ชีวภาค) ของพื้นที่ใน
๒. การตัดสินใจ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
อย่างเป็นระบบ
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑. การตั้งค�ำถาม
๑. การแปลความหมาย
เชิงภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

๑. การตั้งค�ำถามเชิง
๑. การแปลความหมาย
ภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

ทักษะ

๑. การตั้งค�ำถามเชิง
๑. การสังเกต
ภูมิศาสตร์
๒. การแปลความข้อมูล
๒. การรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓. การคิดเชิงพื้นที่
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ๔. การคิดแบบองค์รวม
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม ๕. การใช้เทคโนโลยี

geo-literacy
กระบวนการ

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ การให้เหตุผล
และทวีปอเมริกาใต้
ทางภูมศิ าสตร์
การเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

15

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท�ำให้เกิด
ปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก

๓. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
และน�ำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน

		

		

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ

ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่างๆ
ของโลก

แผนที่และองค์ประกอบ
การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง
การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม
การน�ำภูมิสารสนเทศไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การใช้เทคโนโลยี
๖. การใช้สถิติพื้นฐาน

๑. การแปลความหมาย
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การใช้สถิติพื้นฐาน

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและ
ห้องเรียน

๒. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

ป.๒ ๑. อธิบายความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

		

		

ป.๑ ๑. บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

-

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ๑. ความเข้าใจระบบ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ธรรมชาติและมนุษย์
ตนอย่างเหมาะสม
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

-

-

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ ๑. ความเข้าใจระบบ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในการด�ำเนินชีวิต ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในบ้านและห้องเรียน

-

geo-literacy
กระบวนการ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความเป็น ๑. ความเข้าใจระบบ
อยู่ของมนุษย์ เช่น ภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะ
ธรรมชาติและมนุษย์
ที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์			
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมทางกายภาพทีก่ อ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์วถิ กี ารด�ำเนินชีวติ มีจติ ส�ำนึกและมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน
- สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
- สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับการด�ำเนินชีวิต ๑. ความเข้าใจระบบ
ของมนุษย์
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อโรงเรียน
การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน

๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาล
กับการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์

๑. ความเข้าใจระบบ
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติและมนุษย์
- ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์
๒. การให้เหตุผล
- ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน นํ้ามัน
ทางภูมิศาสตร์
ก๊าซธรรมชาติ
- สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น นํ้า ดิน
		 ป่าไม้ สัตว์ป่า
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน

		

		

ป.๒ ๒. จ�ำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้ว
ไม่หมดไป ที่ใช้แล้วหมดไป และสร้างทดแทน
ขึ้นใหม่ได้อย่างคุ้มค่า

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ

๑. การสังเกต
๑. การตั้งค�ำถาม
๒. การแปลความข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

-

-

-

geo-literacy
กระบวนการ

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและ
ชนบท

๕. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพกับการด�ำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน

๖. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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๓. อธิบายสาเหตุที่ท�ำให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์

		

ป.๓ ๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และ
การประกอบอาชีพ

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลต่อ
การด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชน

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

ความหมายและประเภทของมลพิษ
โดยมนุษย์
สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจาก
การกระท�ำของมนุษย์
ลักษณะของเมืองและชนบท เช่น สิ่งปลูกสร้าง ๑. ความเข้าใจระบบ
การใช้ที่ดิน การประกอบอาชีพ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ทักษะ

๑. การตั้งค�ำถาม
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

geo-literacy
กระบวนการ

การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนิน ๑. ความเข้าใจระบบ
ชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม บ้านเรือน
ธรรมชาติและมนุษย์
และการประกอบอาชีพในชุมชน
๒. การให้เหตุผล
การประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจาก
ทางภูมิศาสตร์
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. น�ำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ป.๕ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาคของตน

		

		

ป.๔ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินชีวิตของคนในจังหวัด

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ของประชากรในภูมิภาคของตน

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและ
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น
การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น

การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินชีวิตของคนในจังหวัด

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ
ทักษะ

๑. การตั้งค�ำถาม
๑. การสังเกต
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การแปลความข้อมูล
๒. การรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การตั้งค�ำถาม
๑. การสังเกต
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การแปลความข้อมูล
๒. การรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓. การใช้เทคนิคและ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

geo-literacy
กระบวนการ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย ๑. ความเข้าใจระบบ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ธรรมชาติและมนุษย์
ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
๒. การให้เหตุผล
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม)
ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน

๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบัน และผลที่เกิด
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ

		

ผลจากการรักษาและการท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคของตน
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่

๓. น�ำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและท�ำลายสิ่งแวดล้อม และ
เสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคของตน

		

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรม ๑. ความเข้าใจระบบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากร เศรษฐกิจ
ธรรมชาติและมนุษย์
สังคม และวัฒนธรรม) ในประเทศไทย
๒. การให้เหตุผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด�ำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของตน

		

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทย

ทักษะ

๑. การตั้งค�ำถาม
๑. การสังเกต
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การแปลความข้อมูล
๒. การรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

geo-literacy
กระบวนการ

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้ ๑. ความเข้าใจระบบ
เกิดวิถีการด�ำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

		

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ๑. ความเข้าใจระบบ
เช่น พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง
ธรรมชาติและมนุษย์
การกระจายของภาษาและศาสนา
๒. การให้เหตุผล
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ทางภูมิศาสตร์

ม.๑ ๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ผลจากการรักษาและท�ำลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีจิตส�ำนึกรู้คุณค่า

ป.๖ ๓. น�ำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและท�ำลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทาง
ในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

-

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๓. การคิดแบบองค์รวม
๔. การคิดเชิงพื้นที่

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดแบบองค์รวม
๕. การคิดเชิงพื้นที่
๖. การใช้เทคโนโลยี

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ที่ยั่งยืน

		

ม.๒ ๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

		

ทักษะ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ๑. ความเข้าใจระบบ
เช่น พื้นที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง ธรรมชาติและมนุษย์
การกระจายของภาษาและศาสนา
๒. การให้เหตุผล
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ทางภูมิศาสตร์

-

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การคิดแบบองค์รวม
๓. การคิดเชิงพื้นที่
๔. การใช้เทคโนโลยี
๕. การใช้สถิติพื้นฐาน

๑. การตั้งค�ำถามเชิง
๑. การสังเกต
ภูมิศาสตร์
๒. การแปลความข้อมูล
๒. การรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓. การใช้เทคนิคและ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม ๔. การคิดแบบองค์รวม
๕. การคิดเชิงพื้นที่
๖. การใช้เทคโนโลยี

geo-literacy
กระบวนการ

แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ ๑. ความเข้าใจระบบ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและมนุษย์
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ๒. การให้เหตุผล
ที่ยั่งยืน
ทางภูมิศาสตร์
		
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
๑. ความเข้าใจระบบ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ธรรมชาติและมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ ๒. การให้เหตุผล
โอเชียเนีย
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

		

		

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

		

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
			

แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม
๑. ความเข้าใจระบบ
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ธรรมชาติและมนุษย์
ทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ๒. การให้เหตุผล
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบ
ค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การคิดแบบองค์รวม
๔. การใช้เทคโนโลยี
๕. การใช้สถิติพื้นฐาน

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบองค์รวม
๖. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบองค์รวม

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

		

		

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

ม.๓ ๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

		

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ๑. ความเข้าใจระบบ
เช่น พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง ธรรมชาติและมนุษย์
การกระจายของภาษาและศาสนา
๒. การให้เหตุผล
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
ทางภูมิศาสตร์

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพือ่ ตอบค�ำถาม

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพือ่ ตอบค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบองค์รวม
๖. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบองค์รวม

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๕. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

		

ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้างสรรค์วิถีการด�ำเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
และเห็นความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ที่ยั่งยืน

		

-

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ ๑. ความเข้าใจระบบ
วิถีการด�ำเนินชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ธรรมชาติและมนุษย์
ได้แก่
๒. การให้เหตุผล
- ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน (การกระจาย ทางภูมิศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงประชากร ชุมชนเมือง ๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
และชนบท และการกลายเป็นเมือง
ระบบ
- การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต
การบริการ และการท่องเที่ยว)

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
ที่ยั่งยืน

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๓. การคิดเชิงพื้นที่
๔. การคิดแบบองค์รวม

-

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การคิดแบบองค์รวม
๔. การใช้เทคโนโลยี
๕. การใช้สถิติพื้นฐาน

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ
การด�ำเนินชีวิตตามแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

๔. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

		

-

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากร ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศและ
ธรรมชาติและมนุษย์
ระหว่างประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาที่ ๒. การให้เหตุผล
ยั่งยืน ความมั่นคงของมนุษย์ และการบริโภค
ทางภูมิศาสตร์
อย่างรับผิดชอบ
๓. การตัดสินใจ
กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ
และสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
บทบาทขององค์การ และการประสาน
ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

๓. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การ
ที่เกี่ยวข้อง และการประสาน ความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

		

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

		

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยพิบัติ
สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
การจัดการภัยพิบัติ

					
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
				
ความสามารถ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม

geo-literacy
กระบวนการ

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๓. การคิดเชิงพื้นที่
๔. การคิดแบบองค์รวม

๑. การคิดเชิงพื้นที่
๒. การคิดแบบองค์รวม

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบองค์รวม

ทักษะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓. ใช้แผนผังแสดงต�ำแหน่ง
สิ่งต่างๆ ในห้องเรียน

ป.๑ ๑. จ�ำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้แผนผัง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แสดงความสัมพันธ์ของ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ต�ำแหน่ง ระยะทาง และ
ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว
ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
		 ๒. ระบุความสัมพันธ์ของ
ต�ำแหน่ง ระยะ ทิศของ
สิ่งต่างๆ
ใช้แผนผังแสดงต�ำแหน่ง
ของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้
อย่างไร
				

สิ่งต่างๆ รอบตัวตั้งอยู่ใน
ต�ำแหน่งใด

สิ่งต่างๆ รอบตัวเกิดจาก
อะไร

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

-

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย์

-

-

-

เกณฑ์การให้
คะแนน (rubric)

ระบุความ
สัมพันธ์

เกณฑ์
การให้คะแนน

- แบบตรวจสอบ
รายการ
- แบบสอบประเภท
เลือกตอบแบบ
ถูก-ผิด

จ�ำแนก

๑. การสังเกต ใช้....แสดง
๒. การแปลความ
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

สังเกต

สังเกต

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์			
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๔. สังเกตและบอก
การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในรอบวัน

๒. ระบุต�ำแหน่งและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆ
ที่ปรากฏในลูกโลก
แผนผัง แผนที่ และ
รูปถ่าย

๓. สังเกตและแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ ที่ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์

		

		

ป.๒ ๑. ระบุสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

		

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพล
ต่อการด�ำรงชีวิต

ลูกโลก แผนผัง แผนที่
และรูปถ่าย สามารถใช้
แสดงต�ำแหน่งของลักษณะ
ทางกายภาพและ
สิ่งต่างๆ ได้

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น

การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศในรอบวัน
มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

-

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ๑. ความเข้าใจ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ระบบ
ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
ธรรมชาติและ
ใดบ้าง
มนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพของ
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน ลูกโลก
แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย
อยู่ในต�ำแหน่งใด
และมีลักษณะอย่างไร

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับ มนุษย์
โรงเรียนมีอะไรบ้าง

สภาพอากาศในรอบวัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

-

-

-

-

- สังเกต
- เกณฑ์
๑. การสังเกต
การให้คะแนน
๒. การแปลความ - แสดงความ
สัมพันธ์
- แบบสังเกต
ข้อมูลทาง
ระหว่าง...และ...
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบสังเกต

- แบบตรวจสอบ
รายการ
- แบบสอบปาก
เปล่า
ระบุ
๑. การสังเกต
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
ระบุ
๑. การสังเกต
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

เกณฑ์
การให้คะแนน

- สังเกต
๑. การสังเกต
๒. การแปลความ - บอก
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๒. วาดแผนผัง เพื่อแสดง
ต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ส�ำคัญในบริเวณโรงเรียน
และชุมชน

ป.๔ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพ
ในจังหวัดตน ด้วยแผนที่
และรูปถ่าย

		

๑. การสังเกต วาด
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
- ส�ำรวจ
๒. การแปลความ - แสดงความ
ข้อมูลทาง
สัมพันธ์
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การสังเกต
- สืบค้น
ระบบ
เชิงภูมิศาสตร์ ๒. การแปลความ - อธิบาย
ธรรมชาติและ ๒. การรวบรวม
ข้อมูลทาง
มนุษย์
ข้อมูล
ภูมิศาสตร์

จากแผนผัง แผนที่ และ ความเข้าใจระบบ ๑. การตั้งค�ำถาม
รูปถ่ายสถานที่ส�ำคัญ
ธรรมชาติและ
เชิงภูมิศาสตร์
ในบริเวณโรงเรียนและ
มนุษย์
๒. การรวบรวม
ชุมชนมีอะไรบ้างและตั้งอยู่
ข้อมูล
ในต�ำแหน่งใด
๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
แผนผังที่แสดงต�ำแหน่งที่ตั้ง ๑. ความเข้าใจ
ของสถานที่ส�ำคัญ
ระบบ
ในบริเวณโรงเรียนและ
ธรรมชาติและ
ชุมชนวาดได้อย่างไร
มนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

แผนทีแ่ ละรูปถ่ายเป็นเครือ่ ง จากแผนที่และรูปถ่าย
มือที่ใช้แสดงลักษณะทาง จังหวัดของตนมีลักษณะ
กายภาพ แหล่งทรัพยากร ทางกายภาพอย่างไร
และสถานที่ส�ำคัญในจังหวัด
ของตน

		

ป.๓ ๑. ส�ำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แผนผัง แผนที่ และรูปถ่าย
ในโรงเรียนและชุมชนโดย เป็นเครื่องมือ ในการแสดง
ใช้แผนผัง แผนที่ และ
ต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
รูปถ่าย เพื่อแสดงความ ส�ำคัญในบริเวณโรงเรียน
สัมพันธ์ของต�ำแหน่ง ระยะ และชุมชน
ทิศทาง

- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ

- เกณฑ์
การให้คะแนน

- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบสังเกต

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและ
สถานที่ส�ำคัญในจังหวัด
ของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย

๓. อธิบายลักษณะทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่
ส�ำคัญในจังหวัด

		

		

ป.๔

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลให้เกิดแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่
ส�ำคัญที่แตกต่างกัน
ในจังหวัด

			

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่ส�ำคัญ
ในจังหวัดอย่างไร

จากแผนที่และรูปถ่าย
แหล่งทรัพยากรและ
สถานที่ส�ำคัญในจังหวัด
ของตน มีอะไรบ้าง
และอยู่บริเวณใด

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

-

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

๑. การสังเกต ระบุ
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๑. การสังเกต อธิบาย....
๒. การแปลความ ที่ ส่งผลต่อ.....
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

๒. การให้เหตุผล ๓. การจัดการ ๓. การใช้เทคนิค
ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูล
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพ
ที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานที่ส�ำคัญ
ในภูมิภาคของตน

ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพใน
ภูมิภาคของตน ด้วยแผนที่
และรูปถ่าย

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลให้เกิดแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่
ส�ำคัญในภูมิภาคของตน

ลักษณะทางกายภาพส่งผล ๑. ความเข้าใจ
ต่อแหล่งทรัพยากรและ
ระบบ
สถานที่ส�ำคัญในภูมิภาค
ธรรมชาติ และ
ของเราอย่างไร
มนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

จากแผนที่และรูปถ่าย
๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
แผนที่และรูปถ่าย
ภูมิภาคของเรามีลักษณะ
ระบบ
เชิงภูมิศาสตร์
เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดง
ธรรมชาติ
๒. การรวบรวม
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ทางกายภาพอย่างไร
และมนุษย์
ข้อมูล
ในภูมิภาคของตน
๒. การให้เหตุผล ๓. การจัดการ
ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อ
ตอบค�ำถาม
๑. การสังเกต อธิบาย...
๒. การแปลความ ที่สง่ ผลต่อ....
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้
เทคโนโลยี

๑. การสังเกต - สืบค้น
๒. การแปลความ - อธิบาย
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้
เทคโนโลยี

แบบทดสอบ
เขียนตอบ

- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- แบบสังเกต

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๒. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติ
ในประเทศไทย เพื่อเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติ

ป.๖ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทย ด้วยแผนที่
รูปถ่าย ทางอากาศ และ
ภาพจากดาวเทียม

ลักษณะทางกายภาพของ
ไทยในภูมิภาคต่างๆ ส่งผล
ให้เกิดลักษณะภัยพิบัติที่
แตกต่างกัน และการเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติจะช่วย
ให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้อย่างยั่งยืน

แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม
ใช้แสดงข้อมูลลักษณะ
ทางกายภาพของ
ประเทศไทย
๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
จากแผนที่ รูปถ่าย
ระบบ
ทางอากาศ และภาพจาก
เชิงภูมิศาสตร์
ธรรมชาติและ ๒. การรวบรวม
ดาวเทียม ประเทศไทยมี
มนุษย์
ลักษณะภูมิประเทศ
ข้อมูล
ภูมิอากาศและทรัพยากร ๒. การให้เหตุผล ๓. การจัดการ
ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูล
ธรรมชาติอย่างไร
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
ภัยพิบัติในประเทศไทย ๑. ความเข้าใจ
มีอะไรบ้าง และ
ระบบ
มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ
ลักษณะทางกายภาพ
และมนุษย์
ของไทยอย่างไร
๒. การให้เหตุผล
ภัยพิบัติแต่ละประเภท
ทางภูมิศาสตร์
มีสาเหตุและส่งผล
๓. การตัดสินใจ
กระทบอย่างไร
อย่างเป็น
เราจะเตรียมพร้อม
ระบบ
รับมือภัยพิบัติ
แต่ละประเภทอย่างไร

- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ

๑. การสังเกต อธิบาย
- เกณฑ์
๒. การแปลความ ความสัมพันธ์
การให้คะแนน
ข้อมูลทาง
ระหว่าง....กับ....... - แบบทดสอบ
ภูมิศาสตร์
เขียนตอบ
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้
เทคโนโลยี

๑. การสังเกต - สืบค้น
๒. การแปลความ - อธิบาย
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้
เทคโนโลยี

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์
(ละติจูด และลองจิจูด)
เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบ วัน เวลา
ของโลก

ม.๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ใช้
ในการอ้างอิงต�ำแหน่ง
และการค�ำนวณวัน เวลา

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สามารถน�ำไปใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

พิกัดภูมิศาสตร์
มีวิธีการอ่านอย่างไร
วันเวลาของโลก
มีวิธีการค�ำนวณ
อย่างไร

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

การให้เหตุผล
จากการสืบค้นโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ทางภูมศิ าสตร์
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนียมีลักษณะ
มีลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างไร

-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวม
ข้อมูล
๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
๑. การสังเกต
- อธิบาย
๒. การแปลความ - เปรียบเทียบ
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิด
แบบองค์รวม
๕. การใช้
เทคโนโลยี

๑. การสังเกต
วิเคราะห์....
๒. การแปลความ โดยใช้เครื่องมือ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การคิด
เชิงพื้นที่
๔. การคิด
แบบองค์รวม
๕. การใช้
เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ

- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.๒ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรป
และ ทวีปแอฟริกา
โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

ม.๑ ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สามารถน�ำไปใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย ส่งผลต่อ
การเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบที่แตกต่างกัน

จากการสืบค้นโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรปและแอฟริกา
มีลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไร

การเกิดภัยพิบัติของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนียมีอะไรบ้าง
เกิดจากสาเหตุใด และ
มีผลกระทบอย่างไร

๑. การสังเกต
วิเคราะห์...โดยใช้ - แบบทดสอบ
๒. การแปลความ เครือ่ งมือ
เลือกตอบ
ข้อมูลทาง
- แบบทดสอบ
ภูมิศาสตร์
เขียนตอบ
๓. การคิด
- เกณฑ์
เชิงพื้นที่
การให้คะแนน
๔. การคิด
แบบองค์รวม
๕. การใช้
เทคโนโลยี

๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การแปลความ - วิเคราะห์สาเหตุ - แบบทดสอบ
เชิงภูมิศาสตร์
ข้อมูลทาง
- วิเคราะห์
เลือกตอบ
๒. การรวบรวม
ภูมิศาสตร์
- แบบทดสอบ
ผลกระทบ
ข้อมูล
๒. การคิด
เขียนตอบ
๓. การจัดการ
เชิงพื้นที่
- เกณฑ์
ข้อมูล
การให้คะแนน
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

๑. การให้เหตุผล ๑. การตั้งค�ำถาม
ทางภูมิศาสตร์ เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวม
ข้อมูล
๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓. วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบการเกิดภัยพิบัติ
ในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา

			

		

ม.๒ ๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์

ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบที่แตกต่างกัน

มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ เป็นองค์
ประกอบของแผนที่ที่ท�ำให้
เราทราบต�ำแหน่ง ระยะ
ทางและทิศทางของสิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฎบนผิวโลก

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๑. การสังเกต
อธิบาย
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้
เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ

การเกิดภัยพิบัติของทวีป ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การแปลความ - วิเคราะห์สาเหตุ - แบบทดสอบ
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ยุโรป และทวีปแอฟริกามี
- วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
เลือกตอบ
อะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุใด และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ผลกระทบ
ภูมิศาสตร์
- แบบทดสอบ
และมีผลกระทบอย่างไร ๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
๒. การคิด
เขียนตอบ
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
เชิงพื้นที่
- เกณฑ์
๓. การตัดสิน
ข้อมูล
การให้คะแนน
ใจอย่างเป็น ๔. การวิเคราะห์
ระบบ
ข้อมูล
๕. การสรุป เพื่อ
ตอบค�ำถาม

มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ ใช้อธิบาย
สิ่งต่างๆ บนผิวโลก
ที่ปรากฏในแผนที่
ได้อย่างไร

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

ม.๓ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ โดยเลือกใช้
แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล

ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ ส่งผลต่อ
การเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบที่แตกต่างกัน

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สามารถน�ำไปใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้
การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

การเกิดภัยพิบัติของ
๑. ความเข้าใจ
ทวีปอเมริกาเหนือ และ
ระบบ
ทวีปอเมริกาใต้ มีอะไรบ้าง
ธรรมชาติ
และเกิดจากสาเหตุใด
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบ

จากแผนที่เฉพาะเรื่อง
และการสืบค้นโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้ลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ
ของมีลักษณะอย่างไร

๑. การสังเกต วิเคราะห์...โดยใช้ - เกณฑ์
๒. การแปลความ เครือ่ งมือ
การให้คะแนน
ข้อมูลทาง
- แบบทดสอบ
ภูมิศาสตร์
เขียนตอบ
๓. การคิด
เชิงพื้นที่
๔. การคิด
แบบองค์รวม
๕. การใช้
เทคโนโลยี

๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การแปลความ - วิเคราะห์สาเหตุ - เกณฑ์
เชิงภูมิศาสตร์
ข้อมูลทาง
- วิเคราะห์
การให้คะแนน
๒. การรวบรวม
ภูมิศาสตร์
ผลกระทบ
- แบบทดสอบ
ข้อมูล
๒. การคิด
เขียนตอบ
๓. การจัดการ
เชิงพื้นที่
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป เพื่อ
ตอบค�ำถาม

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวม
ข้อมูล
๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๒. วิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งท�ำให้เกิด
ปัญหาและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ
ของโลก

ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพ
ที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิด
ปัญหาและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน
ทั้งในด้านประเภท ความถี่
และความรุนแรง

๑. ความเข้าใจ
ลักษณะทางกายภาพ
ระบบ
ส่งผลให้เกิดปัญหาและ
ธรรมชาติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและในภูมิภาค และมนุษย์
ต่างๆ ของโลก ทั้งด้านประเภท ๒. การให้เหตุผล
ความถี่ และความรุนแรง
ทางภูมิศาสตร์
ได้อย่างไร และเพียงใด ๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบ

๑. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ ๑. การให้เหตุผล
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทางภูมิศาสตร์
ทางกายภาพในประเทศไทย ทางกายภาพมีอะไรบ้าง ๒. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก อย่างไร
ระบบ
ซึ่งส่งผลต่อภูมิประเทศ ๒. การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพส่งผลต่อ
ภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
อย่างไร

วิเคราะห์
- เกณฑ์
การเปลี่ยนแปลง การให้คะแนน
ทางกายภาพ
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

๑. การแปลความ วิเคราะห์ลักษณะ - เกณฑ์
หมายข้อมูล ทางกายภาพ
การให้คะแนน
ทางภูมิศาสตร์
- แบบทดสอบ
๒. การคิด
เขียนตอบ
เชิงพื้นที่
- แบบทดสอบ
๓. การใช้สถิติ
เลือกตอบ
พื้นฐาน

๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การแปล
เชิงภูมิศาสตร์
ความหมาย
๒. การรวบรวม
ข้อมูลทาง
ข้อมูล
ภูมิศาสตร์
๓. การจัดการ ๒. การคิด
ข้อมูล
เชิงพื้นที่
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ม.๔-๖ ๓. ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ และ
น�ำภูมิสารสนเทศ
มาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน

การใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์จะช่วยให้
สามารถน�ำภูมิสารสนเทศ
มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การอ่านแผนที่
๑. ความเข้าใจ
การแปลความหมาย
ระบบ
รูปถ่ายทางอากาศ และ ธรรมชาติ
ภาพจากดาวเทียม
และมนุษย์
รวมทั้งการค้นหาข้อมูล ๒. การให้เหตุผล
จากเครื่องมือทาง
ทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์มีวิธีการอย่างไร ๓. การตัดสินใจ
และน�ำภูมิสารสนเทศ
อย่างเป็น
ไปใช้ประโยชน์
ระบบ
ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างไร
๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวม
ข้อมูล
๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
๑. การสังเกต
- ใช้....ค้นหา และ
๒. การแปลความ วิเคราะห์สรุป
ข้อมูลทาง
ข้อมูล
ภูมิศาสตร์
- น�ำ...มาใช้
๓. การใช้เทคนิค ประโยชน์
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิง
พื้นที่
๕. การใช้
เทคโนโลยี
๖. การใช้สถิติ
พื้นฐาน

- เกณฑ์การให้
คะแนน
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สิ่งแวดล้อมที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์

๓. มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและ
ห้องเรียน

การมีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและ
ห้องเรียนเป็นหน้าที่
ของทุกคน

๒. สังเกตและเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตน การด�ำเนินชีวิต
อย่างเหมาะสม

ป.๑ ๑. บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์
๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่บ้านและในห้องเรียน
ได้อย่างไร

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ๑. ความเข้าใจ
อย่างไร และจะปฏิบัติตน
ระบบ
อย่างไรให้เหมาะสม
ธรรมชาติและ
กับการเปลี่ยนแปลง
มนุษย์
ที่เกิดขึ้น
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมที่เกิดตาม
ธรรมชาติมีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์
อย่างไร

-

-

-

- สังเกต
การเปลีย่ นแปลง
- เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม
๑. การสังเกต มีส่วนรวม
๒. การแปลความ
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
๒. การแปลความ
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต บอก....
๒. การแปลความ ที่ส่งผลต่อ....
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

- แบบตรวจสอบ
รายการ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบสอบ
ปากเปล่า

- แบบตรวจสอบ
รายการ
- เกณฑ์การให้
คะแนน
- แบบสอบ
ปากเปล่า

- แบบตรวจสอบ
รายการ
- แบบทดสอบ
ประเภทเลือก
ตอบแบบถูก-ผิด

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์			
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมทางกายภาพทีก่ อ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์วถิ กี ารด�ำเนินชีวติ มีจติ ส�ำนึกและมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓. การตัดสิน
ใจอย่างเป็น
ระบบ

มนุษย์ต้องใช้ทรัพยากร
๒. จ�ำแนกและใช้
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากมีอยู่อย่างจ�ำกัด
ที่ใช้แล้วไม่หมดไป
ที่ใช้แล้วหมดไป และสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้อย่าง
คุ้มค่า	

๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ฤดูกาลส่งผลต่อการด�ำเนิน ฤดูกาลที่แตกต่างกัน
ฤดูกาลกับการด�ำเนินชีวิต ชีวิตของมนุษย์
ส่งผลต่อการด�ำรงขีวิต
ของมนุษย์
ของมนุษย์อย่างไร

		

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วไม่หมดไป
และมนุษย์
ที่ใช้แล้วหมดไปและ
สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
แตกต่างกันอย่างไร
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คุ้มค่ามีลักษณะอย่างไร

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ๑. ความเข้าใจ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ระบบธรรมชาติ
มีผลต่อการด�ำเนินชีวิต
และมนุษย์
อย่างไร
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

		

ป.๒ ๑. อธิบายความส�ำคัญของ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
และที่มนุษย์สร้างขึ้น
มีผลต่อการด�ำเนินชีวิต

ป.๑

-

-

-

๑. การสังเกต
อธิบายความ
๒. การแปลความ สัมพันธ์
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต
- จ�ำแนก
๒. การแปลความ - ใช้อย่างคุ้มค่า
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต อธิบายความส�ำคัญ
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

- แบบสอบ
ปากเปล่า
- เกณฑ์
การให้คะแนน

- แบบสอบ
ปากเปล่า
- แบบประเมิน
การตรวจสอบ
ผลงาน

- แบบสอบ
ปากเปล่า
- แบบประเมิน
การตรวจสอบ
ผลงาน

- แบบสังเกต

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

		

๒. อธิบายการใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ และ
การประกอบอาชีพ

มนุษย์มีความจ�ำเป็นต้องใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในการตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานและ
การประกอบอาชีพ

-

-

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

๑. การสังเกต เปรียบเทียบ..... - แบบทดสอบ
๒. การแปลความ การเปลี่ยนแปลง เขียนตอบ
ข้อมูลทาง
กับ.....
- เกณฑ์
ภูมิศาสตร์
การให้คะแนน

๑. การสังเกต
มีส่วนร่วม ในการ - แบบตรวจสอบ
๒. การแปลความ จัดการ
รายการ
ข้อมูลทาง
- เกณฑ์
ภูมิศาสตร์
การให้คะแนน
- แบบสอบ
ปากเปล่า
- แบบสังเกต

๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การสังเกต อธิบาย
มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์ ๒. การแปลความ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ธรรมชาติในการสนอง
ข้อมูลทาง
ข้อมูล
ความต้องการพื้นฐาน และ ๒. การให้เหตุผล
ภูมิศาสตร์
การประกอบอาชีพอย่างไร ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุปเพื่อ
ตอบค�ำถาม

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

การมีส่วนร่วมในการจัดการ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
จัดการสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์
เป็นหน้าที่ของทุกคน
ในโรงเรียนได้อย่างไร
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสิน
ใจอย่างเป็น
ระบบ

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบนั สิง่ แวดล้อมในชุมชน สิ่งแวดล้อมของชุมชน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ในอดีตกับปัจจุบัน
ในอดีตกับปัจจุบัน
อดีต
แตกต่างกันอย่างไร
เพราะเหตุใด

		

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๕. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ลักษณะทางกายภาพกับ
การด�ำเนินชีวิตของคน
ในชุมชน
		

		

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต
ของคนในชุมชน

ลักษณะทางกายภาพ
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต
ของคนในชุมชนอย่างไร

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ป.๓ ๓. อธิบายสาเหตุที่ท�ำให้เกิด มลพิษเกิดจากการกระท�ำ มนุษย์ท�ำให้เกิดมลพิษได้ ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
มลพิษโดยมนุษย์
อย่างไร
ของมนุษย์
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
		 ๔. อธิบายความแตกต่าง
ข้อมูล
เมืองและชนบทเป็นชุมชน เมืองและชนบทมีความ ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ ๕. การสรุป
แตกต่างกันอย่างไร
ของลักษณะเมืองและ
ที่มีความแตกต่างกัน
และมนุษย์
ชนบท
เพื่อตอบ
ทั้งทางกายภาพและวิถีชีวิต
๒. การให้เหตุผล
ค�ำถาม
ทางภูมิศาสตร์

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

๑. การสังเกต อธิบาย
๒. การแปลความ ความแตกต่าง
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต อธิบาย
๒. การแปลความ ความสัมพันธ์
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

๑. การสังเกต อธิบายสาเหตุ
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

						
Geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

		

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง

ป.๔ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินชีวิตของคน
ในจังหวัด

ป.๓ ๖. มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ลักษณะทางกายภาพส่ง ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ผลต่อการด�ำเนินชีวิตของ
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
คนในจังหวัดอย่างไร
๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบค�ำถาม
๑. ความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ระบบธรรมชาติ
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
และมนุษย์
ต่อการด�ำเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด
๒. การให้เหตุผล
ของคนในจังหวัด
ทางภูมิศาสตร์
เป็นอย่างไร

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต
ของคนจังหวัด

๑. การสังเกต - อธิบาย.....
๒. การแปลความ - ผลที่เกิด.....
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

๑. การสังเกต วิเคราะห์...
๒. การแปลความ ทีส่ ่งผลต่อ.....
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การสังเกต มีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในการจัดการ นักเรียนมีส่วนร่วม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์ ๒. การแปลความ ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็น ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ข้อมูลทาง
หน้าที่ของทุกคนในชุมชน ในชุมชนได้อย่างไร
๒. การให้เหตุผล
ภูมิศาสตร์
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการข้อมูล
๓. การตัดสินใจ ๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
อย่างเป็น
๕. การสรุป
ระบบ
เพื่อตอบค�ำถาม

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

- แบบตรวจสอบ
รายการ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบสอบ
ปากเปล่า
- แบบสังเกต

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. น�ำเสนอแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัด

		

ป.๕ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค
ของตน

		

ป.๔

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ
มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และการย้ายถิ่นของคน
ในภูมิภาคของตน

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบ

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

๑. การสังเกต น�ำเสนอแนวทาง - แบบทดสอบ
๒. การแปลความ
เขียนตอบ
ข้อมูลทาง
- เกณฑ์
ภูมิศาสตร์
การให้คะแนน

๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การสังเกต วิเคราะห์.......
ลักษณะทางกายภาพ
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์ ๒. การแปลความ ที่มีอิทธิพล
ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ข้อมูลทาง
และการย้ายถิ่น
ต่อ..........
ข้อมูล
ภูมิศาสตร์
ในภูมิภาคของตนอย่างไร ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ ๓. การใช้เทคนิค
ข้อมูล
และเครื่องมือ
๔. การวิเคราะห์
ทางภูมิศาสตร์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบค�ำถาม

แนวทางการจัดการ
แนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
แตกต่างกันไปตามลักษณะ มีอะไรบ้าง
ทางกายภาพและการ
ด�ำเนินชีวิต

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
แตกต่างกันไปตามลักษณะ
ทางกายภาพและ
การด�ำเนินชีวิต

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทย
และขณะเดียวกันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศไทย ก็ส่งผล

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทย

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติก่อให้เกิด
วิถีการด�ำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของตน

๓. น�ำเสนอตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นผลจากการรักษา
และท�ำลายสิ่งแวดล้อม
และเสนอแนวทาง
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคของตน

		

ป.๕ ๒. วิเคราะห์อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ก่อให้เกิดวิถีการด�ำเนินชีวิต
ในภูมิภาคของตน

- น�ำเสนอตัวอย่าง
๑. การสังเกต
๒. การแปลความ - เสนอแนวทาง
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. การสังเกต วิเคราะห์
๒. การแปลความ อิทธิพล....
ข้อมูลทาง
ที่ก่อให้เกิด......
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพ ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม ๑. การสังเกต วิเคราะห์
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์ ๒. การแปลความ ปฏิสัมพันธ์
ส่งผลต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ข้อมูลทาง
ระหว่าง.....
ในประเทศไทยอย่างไร ๒. การให้เหตุผล ข้อมูล
ภูมิศาสตร์
กับ.........
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ ๓. การใช้เทคนิค
และสังคมในประเทศไทย
และเครื่องมือ
ข้อมูล
ส่งผลให้เกิด
ทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างที่สะท้อนให้ ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
เห็นผลจากการรักษา
และท�ำลายสิ่งแวดล้อม และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ในภูมิภาคของตนมี
ทางภูมิศาสตร์
อะไรบ้าง
แนวทางในการจัดการ ๓. การตัดสินใจ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
อย่างเป็น
มีอะไรบ้าง
ระบบ

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
ทางธรรมชาติก่อให้เกิดวิถี
และมนุษย์
การด�ำเนินชีวิตในภูมิภาค
๒. การให้เหตุผล
ของตนอย่างไร
ทางภูมิศาสตร์

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

						
Geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓. น�ำเสนอตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นผลจากการรักษา
และท�ำลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการ
ที่ยั่งยืนในประเทศไทย

แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
แตกต่างกันไปตามลักษณะ
ทางกายภาพและ
การด�ำเนินชีวิต

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และจากกิจกรรมของมนุษย์
และการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม

		

๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของประเทศไทย
ในอดีตกับปัจจุบัน และ
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ของประเทศไทยด้วย

ป.๖

ตัวอย่าง ที่สะท้อนให้ ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
เห็นผลจากการรักษา
และมนุษย์
ทรัพยากรและและ
๒. การให้เหตุผล
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์
ในประเทศไทย
๓. การตัดสิน
มีอะไรบ้าง
แนวทางในการจัดการ
ใจอย่างเป็น
ทรัพยากรและ
ระบบ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

- วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
- วิเคราะห์ผล
การเปลี่ยนแปลง

- น�ำเสนอตัวอย่าง
๑. การสังเกต
๒. การแปลความ - เสนอแนวทาง
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิด
แบบองค์รวม
๕. การคิดเชิงพื้นที่

๔. การวิเคราะห์ ๔. การคิด
ข้อมูล
เชิงพื้นที่
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
การเปลี่ยนแปลง
๑. ความเข้าใจ
ค�ำถาม
๑. การสังเกต
ระบบธรรมชาติ
ทางกายภาพของ
๒. การแปลความ
และมนุษย์
ประเทศไทยในอดีต
ข้อมูลทาง
กับปัจจุบันเป็นอย่างไร ๒. การให้เหตุผล
ภูมิศาสตร์
การเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
ทางกายภาพของ
และเครื่องมือ
ประเทศไทยส่งผลต่อ
ทางภูมิศาสตร์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๔. การคิดเชิงพื้นที่
และสังคมอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพอย่างไร

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

ปัจจัยทางกายภาพและ ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ปัจจัยทางสังคมส่งผล
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ต่อท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคม ๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ในทวีปเอเชีย
๓. การตัดสินใจ
ทวีปออสเตรเลีย
ข้อมูล
อย่างเป็น
และโอเชียเนียอย่างไร
๔. การวิเคราะห์
ระบบ
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

-

๑. การสังเกต
วิเคราะห์ปัจจัย.....
๒. การแปลความ ทีม่ ีผล
ข้อมูลทาง
ต่อ....
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๓. การคิด
แบบองค์รวม
๔. การคิด
เชิงพื้นที่

- ส�ำรวจ
๑. การสังเกต
๒. การแปลความ - ระบุ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้เทคโนโลยี

๑. ความเข้าใจ
ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ระบบธรรมชาติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และมนุษย์
และโอเชียเนีย อยู่บริเวณ ๒. การให้เหตุผล
ใดบ้าง และมีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์
อย่างไร

ม.๑ ๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ

๖. การใช้
เทคโนโลยี

ป.๖

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๔. วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนียที่ยั่งยืน

ม.๑ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย

การจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย จะช่วยให้
มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
มีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ของมนุษย์ ขณะเดียวกัน
กิจกรรมของมนุษย์ก็ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และก่อให้เกิดปัญหา
การท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

การจัดการภัยพิบัติ
๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
และมนุษย์
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนียมีแนวทาง ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
อย่างไร
การจัดการทรัพยากร ๓. การตัดสินใจ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ในทวีปเอเชีย
ระบบ
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนียที่ยั่งยืน

๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ปัญหาที่เกิดจากการ
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
๒. การให้เหตุผล ข้อมูล
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้น
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ในทวีปเอเชีย
๓. การตัดสินใจ
ข้อมูล
ทวีปออสเตรเลีย
อย่างเป็น
๔. การวิเคราะห์
และโอเชียเนีย มีอะไรบ้าง
ระบบ
ข้อมูล
มีสาเหตุจากอะไร และ
๕. การสรุป
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

๑. การแปลความ วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๒. การคิดแบบ
องค์รวม
๓. การคิด
เชิงพื้นที่
๔. การใช้
เทคโนโลยี
๕. การใช้สถิติ
พื้นฐาน

๑. การสังเกต - สืบค้น
๒. การแปลความ - อภิปราย
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดแบบ
องค์รวม
๕. การคิด
เชิงพื้นที่
๖. การใช้
เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา

ม.๒ ๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา

ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ
-

ปัจจัยทางกายภาพและ ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ และสังคม ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ในทวีปยุโรป และ
๓. การตัดสินใจ
ข้อมูล
ทวีปแอฟริกาอย่างไร
อย่างเป็น
๔. การวิเคราะห์
ระบบ
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
เศรษฐกิจและสังคมใน
และมนุษย์
ทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาอยู่บริเวณใดบ้าง ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
และมีลักษณะอย่างไร

๑. การสังเกต
- วิเคราะห์
๒. การแปลความ ปัจจัย......ที่มีผล
ข้อมูลทาง
ต่อ........
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิด
เชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบ
องค์รวม

๑. การสังเกต
- ส�ำรวจ
๒. การแปลความ - ระบุ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การใช้
เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๔. วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ที่ยั่งยืน

ม.๒ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา	

การจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
จะช่วยให้มนุษย์อาศัย
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
มีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ของมนุษย์ ขณะเดียวกัน
กิจกรรมของมนุษย์ก็ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และก่อให้เกิดปัญหา
การท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา

การจัดการภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
มีแนวทางอย่างไร
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ที่ยั่งยืนมีแนวทาง
อย่างไร
๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสิน
ใจอย่างเป็น
ระบบ

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวม
ข้อมูล
๓. การจัด
การข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ปัญหาที่เกิดจากการ
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ข้อมูล
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป ๒. การให้เหตุผล
และทวีปแอฟริกามีอะไรบ้าง ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
มีสาเหตุจากอะไร และ
๓. การตัดสิน
ข้อมูล
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ใจอย่างเป็น ๔. การวิเคราะห์
ระบบ
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
- อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง......
กับ.....

- สืบค้น
ความสัมพันธ์
ระหว่าง....
กับ.....

๑. การแปลความ วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๒. การคิดเชิงพื้นที่
๓. การคิดแบบ
องค์รวม
๔. การใช้
เทคโนโลยี
๕. การใช้สถิติ
พื้นฐาน

๑. การสังเกต
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบ
องค์รวม
๖. การใช้เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร เศรษฐกิจ
และสังคม และวัฒนธรรม
ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อท�ำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

		

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ มีความ
สัมพันธ์ กับลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ

ม.๓ ๑. ส�ำรวจและระบุท�ำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้
๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

-

ปัจจัยทางกายภาพและ ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อ
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคม ๒. การให้เหตุผล ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ในทวีปอเมริกาเหนือ
ข้อมูล
และทวีปอเมริกาใต้อย่างไร ๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
๔. การวิเคราะห์
ระบบ
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม

ท�ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้
อยู่บริเวณใดบ้าง
และมีลักษณะอย่างไร

๑. การสังเกต วิเคราะห์ปัจจัย.....
๒. การแปลความ ทีม่ ีผลต่อ.....
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิง
พื้นที่
๕. การคิด
แบบองค์รวม

๑. การสังเกต - ส�ำรวจ
๒. การแปลความ - ระบุ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
๔. การใช้
เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๔. วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ในทวีป
อเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน

ม.๓ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้น ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

การจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้จะช่วย
ให้มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
มีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ของมนุษย์ ขณะเดียวกัน
กิจกรรมของมนุษย์
ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และก่อให้เกิด
ปัญหาการท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

การจัดการภัยพิบัติ
๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในทวีป
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
อเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
มีแนวทางอย่างไร
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
การจัดการทรัพยากร ๓. การตัดสินใจ
ข้อมูล
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
๔. การวิเคราะห์
ในทวีปอเมริกาเหนือ
ระบบ
ข้อมูล
และทวีปอเมริกาใต้
๕. การสรุป
อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
เพื่อตอบ
อย่างไร
ค�ำถาม

ปัญหาที่เกิดจากการ
๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
มนุษย์ที่เกิดขึ้น
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ข้อมูล
ทวีปอเมริกาใต้มีอะไรบ้าง ๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
๔. การวิเคราะห์
มีสาเหตุจากอะไร
ระบบ
ข้อมูล
และส่งผลกระทบอย่างไร
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
- สืบค้นความ
สัมพันธ์
ระหว่าง....
กับ.....

๑. การแปล
วิเคราะห์
ความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๒. การคิด
เชิงพื้นที่
๓. การคิดแบบ
องค์รวม
๔. การใช้
เทคโนโลยี
๕. การใช้สถิติ
พื้นฐาน

๑. การสังเกต
๒. การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิด
เชิงพื้นที่
๕. การคิด
แบบองค์รวม
๖. การใช้เทคโนโลยี

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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วิกฤตการณ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ
ต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิถีการด�ำเนินชีวิตของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์
นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน์
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และวิถีการด�ำเนินชีวิต

ม.๓ ๕. ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์
วิถีการด�ำเนินชีวิตของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก
และเห็นความส�ำคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์

-

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ส่งผลต่อวิถีการด�ำเนินชีวิต ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
ของมนุษย์ใน
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ประเทศไทยและ
๒. การให้เหตุผล
ข้อมูล
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
อย่างไร
๓. การตัดสิน
ข้อมูล
วิถีการด�ำเนินชีวิต
ใจอย่างเป็น ๔. การวิเคราะห์
ของมนุษย์ก่อให้เกิด
ระบบ
ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลง
๕. การสรุป
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
เพื่อตอบ
ในประเทศไทยและ
ค�ำถาม
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
อย่างไรภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลกมีอะไรบ้าง
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีในรูป
แบบใดบ้าง อย่างไร
- ระบุเป้าหมาย
- ระบุความ
ร่วมมือ

๑. การแปลความ - วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
ปฏิสัมพันธ์
ภูมิศาสตร์
ระหว่าง.....
๒. การใช้เทคนิค
กับ....
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ - เห็นความ
๓. การคิด
ส�ำคัญ
เชิงพื้นที่
๔. การคิด
แบบองค์รวม

-

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
Geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๓. ระบุมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา กฎหมาย
และนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การที่เกี่ยวข้อง
และการประสาน
ความร่วมมือทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ

ม.๔-๖ ๒. วิเคราะห์สถานการณ์
สาเหตุและผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก

การแก้ไขสถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต้องอาศัย
การบังคับใช้กฎหมาย
การก�ำหนดนโยบาย และ
ความร่วมมือ ทั้งในและ
ระหว่างประเทศ

กิจกรรมของมนุษย์
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และโลก
มาตรการป้องกันและ ๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
แก้ไขปัญหา กฎหมาย
และมนุษย์
และนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๒. การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
๓. การตัดสินใจ
มีอะไรบ้าง
การประสานความ
อย่างเป็น
ร่วมมือขององค์กร
ระบบ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ
มีบทบาทอย่างไร

-

การเปลี่ยนแปลง
๑. ความเข้าใจ ๑. การตั้งค�ำถาม
ระบบธรรมชาติ เชิงภูมิศาสตร์
สภาพภูมิอากาศ
และมนุษย์ ๒. การรวบรวม
ความเสื่อมโทรมของ
๒. การให้เหตุผล
สิ่งแวดล้อม ปัญหา
ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ๓. การจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภัยพิบัติ ๓. การตัดสินใจ
ข้อมูล
อย่างเป็น
มีสาเหตุมาจากอะไร
๔. การวิเคราะห์
และมีผลกระทบอย่างไร ระบบ
ข้อมูล
การจัดการภัยพิบัติ
๕. การสรุป เพื่อ
มีแนวทางอย่างไร
ตอบค�ำถาม
๑. การคิด
- ระบุ
เชิงพื้นที่
๒. การคิด
แบบองค์รวม

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

๑. การสังเกต
- วิเคราะห์สาเหตุ - แบบทดสอบ
๒. การแปลความ
เขียนตอบ
ข้อมูลทาง
- วิเคราะห์
- เกณฑ์
ภูมิศาสตร์
ผลกระทบ
การให้คะแนน
๓. การใช้เทคนิค
- แบบทดสอบ
และเครื่องมือ
เลือกตอบ
ทางภูมิศาสตร์
๔. การคิด
เชิงพื้นที่
๕. การคิดแบบ
องค์รวม

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.๔-๖ ๔. วิเคราะห์แนวทาง
และมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และการมี
ส่วนร่วมของ ทุกคน
ในฐานะสมาชิกของ
พลเมืองโลก

แนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีอย่างไรบ้าง และ
นักเรียนจะมีส่วนร่วม
อย่างไร
-

๑. การตั้งค�ำถาม
เชิงภูมิศาสตร์
๒. การรวบรวม
ข้อมูล
๓. การจัดการ
ข้อมูล
๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล
๕. การสรุป
เพื่อตอบ
ค�ำถาม
๓. การแปลความ - วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
แนวทาง
ภูมิศาสตร์ - มีส่วนร่วม
๔. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
๕. การคิด
เชิงพื้นที่
๖. การคิด
แบบองค์รวม

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ
- เกณฑ์
การให้คะแนน
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ

						
geo-literacy		
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชั้น
ตัวชี้วัด
มโนทัศน์ส�ำคัญ
ค�ำถามส�ำคัญ
									
เครื่องมือวัด
					
ความสามารถ กระบวนการ
ทักษะ
ค�ำส�ำคัญ
									
และประเมินผล

แนวทางการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ในการวัดและประเมินการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ ความสามารถ
ทางภูมศิ าสตร์ กระบวนการทางภูมศิ าสตร์ และทักษะทางภูมศิ าสตร์ ผูส้ อนต้องท�ำความเข้าใจความหมายของความสามารถ
กระบวนการ และทักษะทางภูมศิ าสตร์อย่างถ่องแท้ รวมถึงศัพท์เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง กับการรูเ้ รือ่ งภูมศิ าสตร์ ซึง่ สามารถศึกษา
ได้จากอภิธานศัพท์ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนอนุกรมวิธานของทักษะพิสัย (psychomotor domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องแสดงทักษะ ความสามารถโดยด�ำเนินการตามกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานจากการปฏิบัติงานนั้น ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผู้สอนต้องด�ำเนินการเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ คือ การก�ำหนดงานและสถานการณ์ให้ผู้รับการปฏิบัติ ประเด็นส�ำคัญคือ การวางแผน
ว่าจะใช้สถานการณ์ใดในการประเมิน การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงทักษะ ความสามารถที่ต้องการวัดออกมา
ได้ชัดเจนที่สุด โดยสิ่งส�ำคัญที่ผู้สอนควรค�ำนึงถึง คือ ผู้สอนต้องได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน อย่างใกล้ชิด รูปแบบของ
งานส�ำหรับประเมินทักษะการปฏิบัติมีหลายรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ งานส�ำหรับประเมินอย่างสัน้ มักจะใช้ในการประเมินความรอบรูใ้ นหลักการพืน้ ฐาน กระบวนการ
ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะการคิดในเรื่องต่างๆ โดยทั่วไป งานในรูปแบบนี้ใช้เวลาไม่นาน
งานส�ำหรับประเมินอย่างสั้นอาจเป็นค�ำถามปลายเปิด (open-end tasks) หรือแผนผังมโนทัศน์ (concept mapping)
ก็ได้ งานในรูปแบบนี้นิยมใช้กับการประเมินผู้เรียนรายบุคคล
รูปแบบที่ ๒ งานทีเ่ ป็นเหตุการณ์ สามารถวัดความสามารถของผูเ้ รียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น ความคล่องแคล่ว
ในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทักษะ การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
ทักษะการแก้ปัญหา งานที่เป็นเหตุการณ์สามารถสะท้อนถึงทักษะและระดับความสามารถในการน�ำความรู้ ทักษะ
ความสามารถไปประยุกต์ใช้ งานรูปแบบนี้ใช้เวลาในการประเมิน นานกว่าในรูปแบบแรก งานในรูปแบบที่สองนี้ อาจจะ
เป็นการประเมินการเขียน การประเมินกระบวนการท�ำงานทางภูมศิ าสตร์ตา่ งๆ หรืองานการวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หาได้
รูปแบบที่ ๓ งานส�ำหรับประเมินระยะยาว เป็นงานที่มีลักษะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลายประการ และ
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากกว่างาน ๒ รูปแบบแรก โดยในช่วงแรกหรือช่วงต้นภาคการศึกษา ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ซับซ้อน งานรูปแบบที่สามนี้มักเป็นโครงการ
ระยะยาว เช่น โครงการวิจัยต่างๆ โครงงานทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว ผู้ประเมินหรือ
ครูผู้สอนให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการเพื่อน�ำเสนอผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต่อสาธารณะต่อไป
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ตารางแสดงตัวอย่างการก�ำหนดงานหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการประเมินการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์
การรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์
ความสามารถทางภูมิศาสตร์

การประเมิน

ภาระงานและชิ้นงาน

การตอบค�ำถาม การเขียนรายงาน การวาดผัง
มโนทัศน์ ฯลฯ

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รายงาน

กระบวนการทางภูมิศาสตร์

การประเมินโครงงาน
การประเมินการค้นคว้าอิสระ
ฯลฯ

โครงงาน
การค้นคว้าอิสระ

ทักษะทางภูมิศาสตร์

การประเมินการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

การท�ำแผนที่ การวัดระยะ การใช้เข็มทิศ
การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
การใช้ Google Earth
การอ่านแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ
ภาพจากดาวเทียม
การส�ำรวจพื้นที่ในโรงเรียนหรือชุมชน
การท�ำแผนที่ เช่น การท�ำแผนที่ต้นไม้
ในโรงเรียน การท�ำแผนที่ชุมชน
การท�ำแผนที่การเดินทาง

การประเมินการอ่านและแปลความหมาย
แผนที่
การประเมินการสังเกตจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
การประเมินการคิดเชิงพื้นที่
การประเมินการคิดวิจารณญาณ
การประเมินการแก้ปัญหา
การประเมินการคิดวิเคราะห์
การประเมินการคิดเชิงระบบ
ฯลฯ

แบบทดสอบ รายงาน โครงงาน

สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการที่ต้องค�ำนึงถึงในขั้นตอนนี้คือ จ�ำนวนงาน หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ กล่าวคือ
ผู้เรียนอาจปฏิบัติงานที่วัดในด้านเดียวกันหลายงานได้ในระดับคุณภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนที่ได้จากการปฏิบัติงาน
เพียงครั้งเดียวหรืองานเดียวอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของทักษะที่ต้องการวัด ดังนั้น ผู้สอนควรก�ำหนดให้ผู้รับการประเมิน
ปฏิบตั งิ านมากกว่า ๑ งาน เพือ่ ป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยเครือ่ งมือทีว่ ดั และประเมินทักษะการปฏิบตั มิ หี ลากหลายเครือ่ งมือ
แต่ในเอกสารฉบับนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะเครื่องมือที่ไม่ใช้การทดสอบ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
มีลักษณะเป็นระดับที่แสดงลักษณะหรือความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานหรือผลงานของทักษะ ที่ประเมิน
ซึง่ เกณฑ์การให้คะแนนจะมีคำ� อธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะทีส่ ะท้อนถึงทักษะประเมินในแต่ละระดับการประเมินก�ำกับไว้
ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่าง เหมาะส�ำหรับการประเมินการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากหรือ
ซับซ้อน ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

57

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๑. ศึกษาและท�ำความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการรูเ้ รือ่ งทางภูมศิ าสตร์ทตี่ อ้ งการประเมิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความหมายและองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ต้องการวัด
๒. ก�ำหนดข้อรายการประเมินให้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติหรือพฤติกรรมย่อยในการปฏิบัติ
๓. เรียงล�ำดับข้อรายการประเมิน โดยเรียงล�ำดับขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ รือพฤติกรรมย่อยทีจ่ ะประเมินตามล�ำดับ
เกิดขึ้นจริงเมื่อผู้เรียนปฏิบัติ
๔. เขียนช่องรายการประเมินให้เป็นไปตามจ�ำนวนระดับผลประเมินที่ต้องการ เช่น ๔ ระดับ
๕. ก�ำหนดค�ำบ่งชี้ระดับ หรือคะแนนในแต่ละระดับที่ก�ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๔
๖. ระบุชื่อแบบประเมินค่าตามทักษะการปฏิบัติที่ต้องการประเมิน
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินในการวาดแผนผังเพื่อแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส�ำคัญในโรงเรียน
ระดับคุณภาพ

การรู้เรื่อง		
ภูมิศาสตร์
ดีมาก

ดี

พอใช้

ส�ำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นภายใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน

ส�ำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นภายในโรงเรียน
ได้ถูกต้องบางส่วน และ
ไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุง
ส�ำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นภายใน
โรงเรียนได้บ้าง

ความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์

ส�ำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นภายในโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์

ด�ำเนินการตามกระบวนการ ด�ำเนินการตามกระบวนการ ด�ำเนินการตามกระบวนการ ด�ำเนินการตาม
ทางภูมิศาสตร์ ได้ถูกต้อง ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบ ทุกขั้นตอน บางส่วน และไม่ครบถ้วน ทางภูมิศาสตร์ได้บ้าง
และครบทุกขั้นตอน

วาดผังแสดงสิ่งต่างๆ
ทักษะทางภูมิศาสตร์ วาดผังแสดงสิ่งต่างๆ
ตามความสัมพันธ์ของต�ำแหน่ง ตามความสัมพันธ์ของ
ระยะ และทิศทางได้อย่าง ต�ำแหน่ง ระยะ และ
ทิศทาง ได้อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน
แต่ไม่ครบถ้วน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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วาดผังแสดงสิ่งต่างๆ
ตามความสัมพันธ์ของ
ต�ำแหน่ง ระยะ และ
ทิศทาง ได้ถูกต้อง
บางส่วน และไม่ครบถ้วน

วาดผังแสดงสิ่งต่างๆ
ตามความสัมพันธ์ของ
ต�ำแหน่ง ระยะ และ
ทิศทางได้บ้าง

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๓ ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด�ำเนินชีวิต มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส ๕.๒ ป.๓/๖ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
มโนทัศน์ส�ำคัญ (Key Concept)
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
ค�ำถามส�ำคัญ (Big Question)
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างไร
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางที่ก�ำหนดได้
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ความสามารถ
๑.
		
๒.
๓.

กระบวนการ

ทักษะ

ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
๑. การสังเกต
และมนุษย์		
๒. การแปลความข้อมูล
การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์			 ทางภูมิศาสตร์
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�ำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะส�ำคัญ

๑. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๒. มีจติ สาธารณะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูแจกบัตรค�ำแสดงสถานภาพของคนในชุมชนให้นักเรียนทุกคนๆ ละ ๑ ใบ เช่น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ครู

นักการภารโรง

แม่บ้าน

พ่อ

แม่

ผู้ปกครอง

ก�ำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

นายก อบต.

นายกเทศมนตรี

นักเรียน

ต�ำรวจ

ทหาร

บุรุษไปรษณีย์

เกษตรกร

พ่อค้า	

รับจ้าง

๒. ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม โดยแบ่งพื้นที่วงกลมเป็น ๒ ส่วน คือ 		
		 ส่วนสีน�้ำเงิน (ส่วนที่ได้ประโยชน์)
		 ส่วนสีแดง (ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางลบ)
๓. ครูน�ำนักเรียนเล่นเกม “อะไร.....กับฉัน” โดยก�ำหนดเงื่อนไขว่า
		 ให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นบุคคล ตามบัตรค�ำ เมื่อครูอ่านข้อความ
		 จบแล้ว ให้นักเรียนตอบค�ำถามดังนี้
		 ๓.๑ ข้อความดังกล่าวมีผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างไร
		 ๓.๒ ข้อความดังกล่าวท�ำให้ตนเองได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์
				 หรือไม่ได้ทั้งประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์ จากข้อความ
				 ดังกล่าว
				 - ถ้าคิดว่าตนเองได้ประโยชน์ให้เดินไปอยู่ในส่วนสีน�้ำเงิน
				 - ถ้าคิดว่าตนเองเสียประโยชน์ให้เดินไปอยู่ในส่วนสีแดง
				 - ถ้าคิดว่าตนเองไม่ได้ทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์
					 ให้ยืนอยู่ที่เดิม

ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์
การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างข้อความ
ปลูกต้นไม้เยอะช่วยกรองอากาศ

ปิดน�้ำทุกครั้งขณะแปรงฟัน

ต้องปลูกบ้านห่างจากถนน แม่นํ้าไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

ทิ้งขยะตรงไหนก็ได้

ถมคลองเป็นถนน

ขอถุงพลาสติกใส่ของจากแม่ค้าทุกครั้ง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๔. ครูสุ่มถามเหตุผลนักเรียนที่เลือกยืนในส่วนต่าง ๆ เมื่ออ่านข้อความจบ
		 ในแต่ละบัตร เช่น
		 - ตัวเองได้ประโยชน์อย่างไรกับการทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ จากการถม
คลองเป็นถนน ฯลฯ
		 - ท�ำไมถึงคิดว่าตัวเองเสียประโยชน์จากการถมคลองเป็นถนน ทิ้งขยะ
ตรงไหนก็ได้ ฯลฯ
		 - ท�ำไมคิดว่าตนไม่ได้ประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์ (ไม่เกีย่ วกับตนเอง)
จากการถมคลองเป็นถนน ทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ ฯลฯ)
นักเรียนร่วมกันสรุปว่า ทุกคนในชุมชนต่างมีสว่ นเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมด้วย
กันทั้งนั้น ทั้งที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ สิ่งแวดล้อมบางอย่าง มนุษย์ท�ำให้เกิดขึ้น
และส่งผลเสียกับคนในชุมชน เช่น การทิ้งขยะไม่ถูกที่ การก�ำจัดขยะไม่ถูกวิธี รวมทั้งการ
เพิ่มปริมาณขยะ ล้วนส่งผลลบมาถึงคนในชุมชนทั้งสิ้น
ชั่วโมงที่ ๒ - ๓
๑. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเดินทางจากบ้านไปตลาด โรงเรียน หรือไปใน
ที่ต่างๆ ในชุมชน นักเรียนสังเกตเห็นสภาพชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ท�ำไมจึงเป็น
เช่นนั้น
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ - ๕ คน ร่วมกันบอกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเองอาศัยอยู่ว่าเป็นอย่างไร (มีกลิ่นขยะ ต้นไม้รกรุงรัง ล�ำคลอง ตื้นเขิน
มีขยะลอย บ้านเรือนแออัด มีกลิ่นควันรถ เสียงดัง มีป่าไม้ มีทุ่งนา แม่น�้ำใสสะอาด)
โดยนักเรียนระบุต�ำแหน่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สังเกตเห็นได้ลงในแผนที่ชุมชน
๓. ครูให้นกั เรียนศึกษาแผนทีช่ มุ ชนทีแ่ สดงปัญหาสิง่ แวดล้อมทีร่ ว่ มกันระบุ
ต�ำแหน่งขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดปรากฏในชุมชนมากที่สุด และ
ปัญหาใดควรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข
๔. นักเรียนทั้งห้องเลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมใดในชุมชนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน
ควรได้รับการแก้ไข แล้วช่วยกันคิดว่า “นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดการกับ
เรือ่ งนัน้ ได้อย่างไรบ้าง และคิดว่ามีใครบ้างทีต่ อ้ งเข้าไปจัดการ” (การจัดการขยะในชุมชน
การรักษาแม่น�้ำให้ใสสะอาดอยู่อย่างนี้) โดยอาจท�ำเป็นแผนผังความคิด วาดภาพลง
ในกระดาษบรู๊ฟ หรือ แสดงบทบาทสมมุติ
๕. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
๖. ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนต่อว่า หากจะปฏิบัติตามที่นักเรียนแต่ละ
กลุ่มน�ำเสนอแนวทางมาจะท�ำเมื่อไหร่ ที่ไหน ท�ำอย่างไร (ประสานกับใคร วัสดุอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ ฯลฯ)
๗. ครูให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามแนวทางทีน่ ำ� เสนอในฐานะนักเรียนทีเ่ ป็นสมาชิก
ในชุมชน แล้วให้นกั เรียนน�ำเสนอหน้าชัน้ ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั แิ ละผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์

การสังเกต

การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑. บัตรค�ำแสดงสถานภาพของคนในชุมชน
๒. พื้นที่วงกลมเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนสีนํ้าเงิน (ส่วนที่ได้ประโยชน์) ส่วนสีแดง (ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางลบ)
๓. บัตรข้อความ เกม “อะไร.....กับฉัน”
๔. กระดาษบรู๊ฟ
๕. ปากกาเคมี
๖. สีไม้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายการวัด
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตรวจกระบวนการท�ำผลงาน (แผนผัง
- เกณฑ์การให้คะแนน
ความคิด/ วาดภาพ/แสดงบทบาทสมมุติ)
- ตรวจผลงาน
- เกณฑ์การให้คะแนน
- ตรวจกระบวนการลงปฏิบัติงานในชุมชน - แบบสังเกต

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง รอบรู้ พร้อมรับภัยพิบัติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา ๓ ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ ซึง่ มีผลต่อกัน ใช้แผนทีแ่ ละ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส ๕.๑ ม.๑/๓ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์
วิถีการด�ำเนินชีวิต มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส ๕.๒ ม.๑/๔ วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ยั่งยืน
มโนทัศน์ส�ำคัญ (Key Concept)
ลั ก ษณะทางกายภาพของทวี ป เอเชี ย ทวี ป ออสเตรเลี ย และโอเชี ย เนี ย ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
ที่แตกต่างกัน การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
จะช่วยท�ำให้มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ค�ำถามส�ำคัญ (Big Question)
๑. การเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุใดและ
มีผลกระทบอย่างไร
๒. การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนียที่ยั่งยืนมีแนวทางอย่างไรบ้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนียได้
๒. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้
๔. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากภัยพิบัติได้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ความสามารถ

กระบวนการ

ทักษะ

๑. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
๑. การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
๑.
		 และมนุษย์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๒.
๒. การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓.
๓. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล		
			
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๔.
					
๕.
					
๖.
					
๗.

การสังเกต
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
การใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
การคิดเชิงพื้นที่
การคิดแบบองค์รวม
การใช้เทคโนโลยี
การใช้สถิติพื้นฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�ำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะส�ำคัญ

๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
			

๑.
๒.
๓.
๔.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ - ๒
ขั้นการตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
๑. ครูเปิดวีดิทัศน์ตัวอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ น�้ำท่วม ภัยพิบัติ ไฟป่า และพายุหมุน
เขตร้อน จากนั้นให้นักเรียนตั้งค�ำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติดังกล่าว เพื่อจะหาค�ำตอบที่จะช่วยให้
นักเรียนรอดจากภัยพิบตั ดิ งั กล่าวได้ (ตัวอย่างค�ำถามทีน่ กั เรียนเป็นคนตัง้ ขึน้ เช่น ภัยพิบตั ิ
เกิดจากสาเหตุใด (Why) บริเวณเสี่ยงภัยคือที่ใด (Where) เกิดเมื่อไหร่ เกิดบ่อยเพียงใด
(When) จะต้องเตรียมตัวอย่างไร (How)

แผ่นดินไหวญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง

การสังเกต

แผ่นดินไหวญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง

อ้างอิงภาพข่าว : https://www.youtube.com/watch?v=avuLhc๕_x๑๐
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม ตามประเภทภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
		 กลุ่มที่ ๑ แผ่นดินไหว กลุ่มที่ ๔ ภูเขาไฟปะทุ
		 กลุ่มที่ ๒ น�้ำท่วม
กลุ่มที่ ๕ ภัยพิบัติ
		 กลุ่มที่ ๓ ไฟป่า
กลุ่มที่ ๖ พายุหมุนเขตร้อน
ขั้นการรวบรวมข้อมูล
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาค�ำตอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เครื่องมือสื่อสาร
(คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ทโฟน) เพื่อสืบค้นข้อมูลสถิติของการเกิดภัยพิบัติในบริเวณ
ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและ
วิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ข้อมูลศูนย์ภัยพิบัติ แนวทางในการลดความเสียหาย อันเกิดจาก
ภัยพิบัติ (Disaster Edu. ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ) โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร (คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ทโฟน) หรือ
เข้าเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ http://www.ndwc.go.th/web/e-book.htm
ขั้นการจัดการข้อมูล
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท�ำกิจกรรม “ปักหมุดพื้นที่ภัยพิบัติ” โดยให้
นักเรียนปักหมุดบริเวณที่เคยเกิดลงบนแผนที่กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย หน้าห้องเรียน
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
๕. จากแผนทีป่ กั หมุดพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั หิ น้าห้องเรียน นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
สรุปพื้นที่เสี่ยงที่เกิดภัยพิบัติแต่ละประเภท โดยวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัตินั้น (ตัวอย่างเช่น เหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ
ส่วนใหญ่เกิดบริเวณรอยต่อของเปลือกโลกโดยเฉพาะบริเวณริมชายฝัง่ มหาสมุทรแปซิฟกิ
หรือที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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- การใช้เทคโนโลยี
- การใช้สถิติพื้นฐาน
- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์
- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่
- การคิดแบบองค์รวม

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ จากนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลกระทบที่มีร่วมกันจากภัยพิบัติ

- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์

ขั้นการสรุปเพื่อหาค�ำตอบ
๗. นั ก เรี ย นสรุ ป ค� ำ ตอบจากค� ำ ถามเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ลงในใบงาน
จากน�ำเสนอค�ำตอบหน้าห้องเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบค�ำตอบร่วมกัน
ชั่วโมงที่ ๓

๘. ครูให้นักเรียนสืบค้นแนวทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนและ
ความต่าง และความจ�ำเป็นของแนวทางการจัดการภัยพิบัติ
๙. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างแนวทางการจัดการภัยพิบัติที่เป็นไปได้
ในประเทศไทย จากนั้นร่วมกันน�ำเสนอแนวทางการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย
โดยแบ่งเป็นการป้องกันก่อนการเกิดภัยพิบัติ และการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้นไปแล้ว
๑๐. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอหน้าห้องเรียน
๑๑. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียน ๕ กลุม่ ท�ำกิจกรรม “เผชิญหน้าภัยพิบตั ”ิ โดยแต่ละ
กลุ่มได้รับสถานการณ์ดังต่อไปนี้
		 สถานการณ์ที่ ๑ ติช่าเดินแฟชั่นโชว์บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า
กลางกรุงไทเป ในขณะนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหว ติช่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะ
ปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว
		 สถานการณ์ที่ ๒ นพพรนัง่ ประชุมกับลูกค้าอยูบ่ นตึกส�ำนักงานชัน้ ๓๐
ใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญีป่ นุ่ ในขณะนัน้ เกิดเหตุแผ่นดินไหว นพพรควรจะปฏิบตั ติ น
อย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว
		 สถานการณ์ที่ ๓ นพดลไปแข่งขันรักบี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศ
นิวซีแลนด์ ในขณะนัน้ เกิดเหตุแผ่นดินไหว นพดลควรจะปฏิบตั ติ นอย่างไร จึงจะปลอดภัย
จากสถานการณ์ดังกล่าว
		 สถานการณ์ที่ ๔ มาเรียก�ำลังด�ำนาอยูใ่ นทีน่ าขัน้ บันไดของเธอบนเกาะ
ลูซอน ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในขณะนัน้ เกิดเหตุภเู ขาไฟปะทุ มาเรียควรจะปฏิบตั ติ นอย่างไร
จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว
สถานการณ์ที่ ๕ อีซาสตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้ำคงคาและพรหมบุตร ประเทศบังคลาเทศ อีซาสควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
จึงจะปลอดภัยจากพายุไซโคลน และน�้ำท่วมฉับพลัน
ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และน�ำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้
ปลอดภัยจากสถานการณ์ภยั พิบตั ดิ งั กล่าว จากนัน้ ให้สมาชิกในกลุม่ เดียวกันแยกตัวออก
จากกลุ่มเดิม และไปรวมกลุ่มใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกของกลุ่มใหม่นั้นจะต้องมาจาก
ทัง้ ๕ สถานการณ์ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีไ่ ด้อภิปรายมาจากกลุม่ สถานการณ์ของ
ตนเอง แล้วบันทึกลงในใบงาน เรื่อง รู้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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- การใช้เทคโนโลยี
- การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
- การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
- การคิดแบบองค์รวม

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
- วีดิทัศน์เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยและโอเชียเนีย
- แผนที่กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
- แอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ข้อมูลศูนย์ภัยพิบัติ แนวทางในการลดความเสียหายอันเกิดจาก
ภัยพิบตั ิ (Disaster Edu. ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)
- เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ http://www.ndwc.go.th/web/e-book.htm
- ใบงาน เรื่อง รู้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายการวัด
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

วิธีการ

เครื่องมือ

- สังเกตกระบวนการท�ำกิจกรรมแผนที่
- แบบสังเกต
ปักหมุด
- ตรวจใบงาน รู้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ - เกณฑ์การให้คะแนน
- กิจกรรมที่ ๑ รู้รอบภัยพิบัติ

วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
- ตรวจใบงาน รู้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ - เกณฑ์การให้คะแนน
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ ๒ เผชิญหน้า ภัยพิบัติ
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนียที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ใบงาน เรื่อง รู้รอดปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ
กิจกรรมที่ ๑ รู้รอบภัยพิบัติ
ค�ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค�ำถาม ต่อไปนี้
ชื่อภัยพิบัติ............................................................
ค�ำถาม

ค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์

ค�ำตอบ

When

Where

Why

How

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ ๒ เผชิญหน้าภัยพิบัติ
ค�ำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วน�ำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว
สถานการณ์ที่ ๑ ติชา่ เดินแฟชัน่ โชว์บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้ากลางกรุงไทเป ในขณะนัน้ เกิดเหตุแผ่นดินไหว
ติช่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

อ้างอิงภาพ : http://blog.asianinny.com/fashion-anddecor/taipei-in-style-๒๐๑๓/

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย :
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สถานการณ์ที่ ๒ นพพรนั่งประชุมกับลูกค้าอยู่บนตึกส�ำนักงานชั้น ๓๐ ใจกลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ในขณะนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหว นพพรควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

อ้างอิงภาพ : http://blog.asianinny.com/fashionand-decor/taipei-in-style-๒๐๑๓/

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย :
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
สถานการณ์ที่ ๓ นพดลไปแข่งขันรักบี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศนิวซีแลนด์ ในขณะนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหว
นพดลควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

อ้างอิงภาพ : https://i.ytimg.com/vi/f2B0EviQDB0/
maxresdefault.jpg

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย :
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สถานการณ์ที่ ๔ มาเรียก�ำลังด�ำนาอยู่ในที่นาขั้นบันไดของเธอบนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะนั้น
เกิดเหตุภูเขาไฟปะทุ มาเรียควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

อ้างอิงภาพ : http://aseannotes.blogspot.
com/๒๐๑๔/๐๘/๓.html

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย :
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
สถานการณ์ที่ ๕ อีซาสตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำคงคาและพรหมบุตร ประเทศ
บังคลาเทศ อีซาสควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากพายุไซโคลน และน�้ำท่วมฉับพลัน

อ้างอิงภาพ : https://reliefweb.int/report/srilanka/better-urban-planning-needed-dodgedisasters

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย :
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

เวลา ๕ ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด�ำเนินชีวิต มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส ๕.๒ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วถิ กี ารด�ำเนินชีวติ ของท้องถิน่ ทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก และเห็นความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม
ที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
มโนทัศน์ส�ำคัญ (Key Concept)
การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก เกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางภายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์ยังท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและวิถีการด�ำเนินชีวิตอีกด้วย
ค�ำถามส�ำคัญ (Big Question)
๑. สิง่ แวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ในประเทศไทยและภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก
อย่างไร
๒. วิถีการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างไรบ้างภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ได้
๒. นักเรียนน�ำเสนอทางออกในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากผลของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ความสามารถ
๑. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
		 และมนุษย์
๒. การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
			

กระบวนการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
๑.
การรวบรวมข้อมูล
๒.
การจัดการข้อมูล		
การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.
การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๔.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ทักษะ
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
การใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
การคิดเชิงพื้นที่
การคิดแบบองค์รวม

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�ำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
			

สมรรถนะส�ำคัญ
๑.
๒.
๓.
๔.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ - ๓
ขั้นการตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
๑. นั ก เรี ย นดู ตั ว อย่ า งภาพกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง การท�ำป่าไม้ การท�ำเหมืองแร่ อุตสาหกรรม
การผลิ ต และการท่ องเที่ยว จากนั้นครูให้นักเรียนวิเคราะห์ ว ่า ลั ก ษณะกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๗ กลุ่ม ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตัวแทน
นักเรียนรับแผนที่แสดงที่ตั้งหรือเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
จากนัน้ ให้นกั เรียนศึกษาแผนทีแ่ ละร่วมกันตัง้ ค�ำถามจากแผนทีท่ นี่ กั เรียนได้รบั โดยค�ำถาม
นั้นต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
		 (ตัวอย่างค�ำถามที่นักเรียนตั้งขึ้นมา ได้แก่
		 - กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีลักษณะส�ำคัญอย่างไร
		 - กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่บริเวณใด
		 - เพราะเหตุใดกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวจึงอยู่บริเวณนั้น
		 - บริเวณที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
			 อย่างไร
ขั้นการรวบรวมข้อมูล
๔. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เทอร์ เ น็ ต และแผนที่ เ ล่ ม
เพือ่ ศึกษาลักษณะภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศและทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ทิ ธิพลต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อตอบค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์ลงไปในใบงาน
ขั้นการจัดการข้อมูล
๕. นักเรียนน�ำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม มาจ�ำแนกออกเป็นปัจจัยทาง
กายภาพ และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเขียนเป็นแผนผังลูกโซ่
ลงในกระดาษฟลิปชาร์ต
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
- การคิดเชิงพื้นที่

- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

- การให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์
- การคิดแบบองค์รวม

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ : ประมง
ติดทะเล
		
ปัจจัยทางกายภาพ
ชายฝั่งเว้าแหว่ง

ท�ำประมง
สร้างท่าเรือได้
เป็นที่วางไข่ของปลา

การไหลของกระแสน�้ำ
		
ปัจจัยทางสังคม
เขตประชากร

กระแสน�้ำอุ่นปะทะ
กระแสน�้ำเย็น
ใกล้ตลาด

๗. ครูอธิบายความหมาย สาเหตุและลักษณะของโลกาภิวัตน์ จากนั้น
นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวตั น์ทมี่ ตี อ่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การลงทุน
ข้ามภูมภิ าค การเกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ การเคลือ่ นย้ายอาหาร สินค้าและบริการ
เป็นต้น
๘. นั ก เรี ยนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลจากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและวิถีการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ขั้นการสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มตัวแทนน�ำเสนอค�ำตอบของค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
โดยน�ำเสนอด้วยแผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจลงในกระดาษฟลิปชาร์ต

อุดมไปด้วย
สัตว์น�้ำ
อุดมด้วยแพลงตอน
เป็นเขตปลาชุม

- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
- การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่าง การประมง

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ชายฝั่งเว้าแหว่ง
มีอาณาเขตติดทะเล
เป็นเขตน�้ำตื้น
มีกระแสน�้ำอุ่นกับ
กระแสน�้ำเย็นชนกัน

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
ของมนุษย์

ประมง

การเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ชายฝั่ง
การขยายตัวของเมือง
และเมืองท่า
การอพยพของแรงงาน
การท�ำลายปะการังและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง

๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอแผนภาพ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจค�ำตอบของเพื่อน และสรุปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ ๔ - ๕
๑๑. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปส�ำรวจชุมชนบริเวณรอบ
โรงเรียน เพื่อดูวา่ ชุมชนรอบโรงเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละกลุ่มที่ส�ำรวจนั้น ต้องวางแผน
ร่วมกันว่าแต่ละกลุ่มจะไปส�ำรวจบริเวณใด เพื่อไม่ให้ซ�้ำกัน โดยครูแจกแบบบันทึก
การส�ำรวจชุมชนให้นักเรียน เพื่อบันทึกการส�ำรวจลงพื้นที่ในครั้งนี้
๑๒. นักเรียนร่วมกันท�ำแผนที่ชุมชนแสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๑๓. ครูให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ชุมชน แล้วให้นักเรียนตอบค�ำถามดังนี้
		 ๑๓.๑ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ
ของชุมชนว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
		 ๑๓.๒ กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพในชุมชนอย่างไรบ้าง
		 ๑๓.๓ อีก ๑๐ ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในชุมชนอย่างไร จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง หากเรายังคงด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวต่อไป โดยระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแผนที่ชุมชนในข้อ ๑๒
		 ๑๓.๔ นักเรียนจะตัดสินใจในการปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้าง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและวิถชี วี ติ ของมนุษย์
ในชุมชน
๑๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ อันน�ำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์
ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณนั้น ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมดังกล่าวก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและวิถีการด�ำเนิน
ชีวิตของมนุษย์เช่นกัน

- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
- การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

- การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
- การคิดแบบองค์รวม

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรมของทางเศรษฐกิจของมนุษย์
แบบบันทึกการส�ำรวจชุมชน
แผนที่แสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระดาษฟลิปชาร์ต

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม - ตรวจผลงาน ชื่อ แผนผังลูกโซ่
ทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการ - ตรวจผลงาน ชื่อ แผนภาพปฏิสัมพันธ์
สร้างสรรค์วิถีการด�ำเนินชีวิตของท้องถิ่น - ตรวจแบบบันทึกการส�ำรวจชุมชน
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

- เกณฑ์การให้คะแนน
- เกณฑ์การให้คะแนน
- เกณฑ์การให้คะแนน

เห็นความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์

- แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
- แบบบันทึกพฤติกรรมการร่วมอภิปราย

- สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม
การส�ำรวจชุมชน
- แบบบันทึกพฤติกรรมในกิจกรรม
ร่วมอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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บันทึกการส�ำรวจชุมชน
ค�ำชี้แจง

๑. ให้นักเรียนส�ำรวจชุมชนและบันทึกข้อมูลลงในตารางด้านล่าง

		

ลักษณะของพื้นที่

		
		
ติดภาพ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษย์ที่พบ

		

เพราะเหตุใดจึงพบกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว

๒. กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนอย่างไรบ้าง
		 น�ำเสนอเป็นแผนผังลูกโซ่

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง สายนํ้ากับการสลักเสลาภูมิทัศน์
สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

เวลา ๓ ชั่วโมง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ ซึง่ มีผลต่อกันใช้แผนทีแ่ ละ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๓ ใช้แผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ และน�ำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
มโนทัศน์ส�ำคัญ (Key Concept)
การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพส่งผลต่อการเกิดภูมปิ ระเทศ ในขณะเดียวกันลักษณะทางกายภาพทีแ่ ตกต่างกัน
ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน
ค�ำถามส�ำคัญ (Big Question)
๑. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างไร
๒. ลักษณะทางกายภาพส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ทั้งด้านประเภท ความถี่ และความรุนแรงได้อย่างไรและเพียงใด
๓. การอ่านแผนที่ และการแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมรวมทัง้ การค้นหาข้อมูล
จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีวิธีการอย่างไร และน�ำภูมิสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ที่เกิดจากการกระท�ำโดยธารน�้ำไหลได้
๒. นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางกายภาพซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้
๓. นั ก เรี ย นสามารถใช้ แ ผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการค้ น หา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ข้ อ มู ล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน�ำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ความสามารถ

กระบวนการ

ทักษะ

๑. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
๑. การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
		 และมนุษย์
๒. การรวบรวมข้อมูล
๒. การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
๓. การจัดการข้อมูล
๓. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
			
๕. การสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
					

๑. การสังเกต
๒. การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
๓. การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๔. การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์
๕. การคิดแบบองค์รวม
๖. การใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส�ำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะส�ำคัญ

๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
			

๑.
๒.
๓.
๔.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูสาธิตการไหลของน�้ำจากที่สูงสู่ที่ราบโดยใช้การราดน�้ำให้เหมือน
ฝนตกลงบนกองดิน หรือผ้ายางทีป่ ใู ห้กองนูนขึน้ เหมือนเป็นภูเขาสูง จากนัน้ ครูตงั้ ค�ำถาม
ชวนคิดว่า การไหลของน�้ำมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
๒. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบกับการไหลของน�้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำตั้งแต่
ต้นน�้ำไปยังปลายน�้ำ เพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของแม่น�้ำว่า การไหลของน�้ำในบริเวณ
ต้นน�้ำจะมีการไหลแรงและเชี่ยว มีการกัดเซาะด้านลึกมากกว่าด้านข้าง และไหลอยู่ใน
เขตหุบเขา เมือ่ น�ำ้ หลายสายไหลมารวมกันก็จะกลายเป็นน�ำ้ จากสายเล็กจนเป็นสายใหญ่
แม่นำ�้ ใดทีไ่ หลบนทีร่ าบจะมีลกั ษณะทีค่ ดเคีย้ ว การกัดเซาะด้านข้างจะมีมากกว่า ด้านลึก
๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่ม จากนั้นแจกบัตรค�ำและภาพถ่าย
ลักษณะภูมิประเทศแต่ละประเภทที่เกิดจากการกระท�ำของธารน�้ำไหล ดังนี้
			 หุบเขาตัววี (แคนยอน)
น�้ำตกและแก่ง
			 กุมภลักษณ์		
เนินตะกอนรูปพัด
			 ที่ราบน�้ำท่วมถึง		
ทะเลสาบรูปแอก
			 ลานตะพักล�ำน�้ำ		
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การสังเกต

การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นการตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
๔. จากนั้นครูให้นักเรียนตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์จากภาพ โดยค�ำถามนั้น
ต้องน�ำมาสู่การหาค�ำตอบถึงความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ จากนั้นครูร่วมกัน
สรุปค�ำถามของนักเรียนออกเป็นประเด็นค�ำถามหลักดังนี้
		 ๑. ภูมิประเทศดังกล่าวมีกระบวนการเกิดอย่างไร
		 ๒. ภูมปิ ระเทศดังกล่าวพบบริเวณใดของแม่นำ�้ /ธารน�ำ้ ไหล เพราะเหตุใด
			 ถึงพบบริเวณนั้น
		 ๓. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ได้รับอย่างไรบ้าง
ขั้นการรวบรวมข้อมูล
๕. ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
ที่ร่วมกันก�ำหนดขึ้น และหารูปถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมที่แสดงถึงการใช้
ประโยชน์ของภูมิประเทศที่ได้รับ

ขั้นการจัดการข้อมูล
๖. นักเรียนน�ำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปสเตอร์ ดังนี้
			 ๖.๑ ให้นักเรียนวาดภาพลงกรอบสี่เหลี่ยมจ�ำนวน ๓ ภาพ โดยให้เห็น
ล�ำดับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามล�ำดับ พร้อมเขียนค�ำอธิบายประกอบใต้ภาพ
				 ตัวอย่างการตอบ

แม่นํ้าโค้งตวัด นํ้าไหลจะท�ำให้
เกิดการกัดเซาะและพัดพา
ตะกอนมาทับถมดังภาพ

ต่อมาแม่นํ้าได้กัดเซาะจนเชื่อม
ส่วนโค้งแม่นํ้าอีกฝั่ง จนท�ำให้
แม่นํ้าเปลี่ยนเส้นทาง
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- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
- การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์

แม่น�ำได้พัดพาตะกอนมาทับถม
จนท�ำให้ส่วนโค้งเดิมของนํ้าขาด
จากกันจนเป็นทะเลสาบดังภาพ

		 ๖.๒ ติดภาพรูปถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม พร้อมระบุ
ต�ำแหน่งที่พบและแสดงการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การใช้เทคโนโลยี

- การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
- การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
๗. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศที่ได้รับว่า หากพิจารณา
ในประเทศไทยและในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เราจะพบภูมิประเทศดังกล่าว ที่ใดบ้าง
โดยครูให้นักเรียนระบุต�ำแหน่งในแผนที่โลกและแผนที่ประเทศไทย
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันวิเคราะห์ถงึ ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบตั ิ
ที่จะเกิดขึ้นในภูมิประเทศแบบต่างๆ พร้อมระบุเหตุผล และสถิติการเกิดภัยพิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง และเขียนค�ำตอบลงในใบงานของกลุ่ม
		 ตัวอย่างค�ำตอบ
		 ที่ราบน�้ำท่วมถึง และทะเลสาบรูปแอก : อุทกภัย
		 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำ		
: แม่น�้ำตื้นเขิน
		 หุบเขาตัววี 				
: ดินถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก
		 จากนั้ น นั ก เรี ย นพิ จ ารณาลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของภู มิ ป ระเทศ ปั ญ หา
ทางกายภาพและภัยพิบตั ทิ พี่ บ แล้วให้นกั เรียนน�ำเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้น
ขั้นการสรุปเพื่อตอบค�ำถาม
๙. ครูวาดรูปแผนที่ลุ่มน�้ำแสดงการไหลของแม่น�้ำจากเขตต้นน�้ำ กลางน�้ำ
สู่ปลายน�้ำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนตามค�ำถาม เชิงภูมิศาสตร์
จากนัน้ ให้ตดิ โปสเตอร์ของกลุม่ ลงบนแผนที่ พร้อมโยงลูกศร แสดงต�ำแหน่งทีพ่ บลักษณะ
ภูมิประเทศดังกล่าว

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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- การคิดเชิงพื้นที่
- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
- การคิดเชิงพื้นที่
การใช้สถิติพื้นฐาน
- การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ

- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์
- การคิดเชิงพื้นที่

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑๐. ในขณะที่ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนบันทึกค�ำตอบของ
เพื่อนลงในใบงานรายบุคคล โดยเติมค�ำตอบชื่อภูมิประเทศ ลักษณะการเกิด และระบุ
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่า เป็นการเพิ่มระดับ (การทับถม) หรือ
การลดระดับ (การกัดเซาะ)

- ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์

ต�ำแหน่ง		
ประเภทกระบวน		
		
ชื่อภูมิประเทศ		
ลักษณะการเกิด
ตามล�ำดับ		
การจัดระดับ		

ปัญหากายภาพ/
ภัยพิบัติที่พบ

๑

เพิ่มระดับ
ลดระดับ

๑๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการกระท�ำของแม่น�้ำหรือธารน�้ำไหล
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปัญหากายภาพหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
- กองดิน หรือ ผ้ายาง
- น�้ำ
- แผนที่กายภาพประเทศไทย และโลก
- รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
- ใบงานรายกลุ่ม เรื่อง สายน�้ำกับการสลักเสลาภูมิทัศน์
- ใบงานรายบุคคล เรื่อง สายน�้ำกับการสลักเสลาภูมิทัศน์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- ตรวจผลงานโปสเตอร์
ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ - ตรวจผลงาน เรื่อง สายน�้ำกับการสลัก
ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
เสลาภูมิทัศน์
ทางภูมิศาตร์

เกณฑ์การให้คะแนน

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งท�ำให้เกิด ตรวจผลงาน เรื่อง สายน�้ำกับการสลักเสลา เกณฑ์การให้คะแนน
ปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภูมิทัศน์
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาตร์

ตรวจกระบวนการท�ำผลงานโปสเตอร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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(ตัวอย่างโปสเตอร์)
ชื่อภูมิประเทศ
กระบวนการเกิด

วาดภาพ

วาดภาพ

วาดภาพ

ค�ำอธิบาย

ภาพแสดงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ติดภาพ

ปัญหากายภาพ/ภัยพิบัติที่พบ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ชื่อ...............................................................นามสกุล...............................................................ชั้น................เลขที่..............

ใบงาน เรื่อง สายนํ้ากับการสลักเสลาภูมิทัศน์
ค�ำสั่ง จากการน�ำเสนอหน้าชั้น ให้นักเรียนสรุปค�ำตอบลงในตารางให้ถูกต้อง
ต�ำแหน่ง		
ประเภทกระบวน		
		
ชื่อภูมิประเทศ		
ลักษณะการเกิด
ตามล�ำดับ		
การจัดระดับ		

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ปัญหากายภาพ/
ภัยพิบัติที่พบ

เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ
เพิ่มระดับ
ลดระดับ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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อภิธานศัพท์
ก
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

การคิดเชิงพื้นที่
(spatial thinking)

การระบุ การวิเคราะห์ และการท�ำความเข้าใจ ที่ตั้ง ขนาด แบบรูป และแนวโน้ม
ของความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์กับเวลา ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ปรากฏการณ์ และ
ประเด็นต่างๆ ทางภูมิศาสตร์

การจัดการทรัพยากร
(resource management)

การน�ำสิ่งต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด�ำรงชีพของ
มนุษย์ ด้วยการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการ
สงวนเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถให้ผลได้อย่างยาวนาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
(environmental
management)

การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา เช่น การป้องกันมลพิษทางนํา้ ด้วยการไม่ทงิ้ ขยะและสิง่ ปฏิกลู
ลงในนํ้า และการบ�ำบัดนํ้าเสียก่อนทิ้งหรือปล่อยลงในแหล่งนํ้าสาธารณะเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อม

การตั้งถิ่นฐาน (settlement)

การเข้าไปตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่อาจจะมีหรือไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ก่อน

การขยายเขตเมือง
กระบวนการกลายเป็นเมือง
(urbanization)๓

การที่สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
สาเหตุส�ำคัญ คือ (๑) ผู้คนย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น
(๒) มีการขยายเขตพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขตเมืองออกไป

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
(physical change)

การทีโ่ ครงสร้าง รูปร่าง และลักษณะของสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางธรรมชาติและ ทีม่ นุษย์
สร้างขึ้นแตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น
แม่นํ้าเปลี่ยนทางเดิน ดินถล่ม แผ่นดินทรุด การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การแผ้วถางที่ดิน เพื่อใช้เพาะปลูก การขยายถนน

การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระยะยาว เป็นผลมาจากปรากฏการณ์โลกร้อน
ภูมิอากาศ (climate change) และกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอุ ณ หภู มิ ปริ ม าณฝน ความถี่ แ ละความรุ น แรงของการเกิ ด พายุ รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
บรรยากาศโลก
การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
(responsible consumption)
๓

การบริโภคสิ่งที่มีความจําเปนตอชีวิต โดยบริโภคอยางพอดี พอมี พอกิน พอใจ
ในสิ่งที่มีและไดรับ มีการคํานึงถึงทั้งในวันนี้และวันหนาและ ดําเนินชีวิตอยางมีสติ
อยูในทางสายกลาง โดยอาศัยความเพียร ความรอบรูรอบคอบ ความระมัดระวัง

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. ๒๕๕๗.
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ค�ำ		

ค�ำอธิบาย
รู  จั ก การประเมิ น และวิ เ คราะห ส ถานการณ์ เ พื่ อ ค น หาข อ จํากั ด ที่ ต นมี และ
นํามาใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กรู ป แบบการบริ โ ภคที่ ก  อ ให เ กิ ด
ความสมดุลระหวางความสุขในการดําเนินชีวติ ทีส่ ามารถพึง่ ตนเองไดกบั ทรัพยากร
ที่มีจํากัดในโลกนี้ รวมถึงมีการแบงปน ใหกับสังคมรอบขาง และมีความเอื้ออาทร
ตอระบบนิเวศ

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์
(geo-literacy)

ความสามารถในการใช้ความเข้าใจและการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ (geographic
reasoning) เพือ่ การตัดสินใจเชิงภูมศิ าสตร์อย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาและ
การวางแผนในอนาคต โดยอาศัยความรู้ที่ส�ำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การเข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ ๒) การเข้าใจการ
เกิดปรากฏการณ์ในแต่ละสถานที่ ผ่านการเชือ่ มโยงระหว่างกัน (interconnection)
และ ๓) การเข้าใจความหมายโดยนัย (implication) ระหว่างความรู้เรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่างๆ

ข
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
(geographic data)

รายละเอียดของสิง่ ทีป่ รากฏอยูบ่ นพืน้ โลกหรือใกล้พนื้ โลก ซึง่ อธิบายได้ดว้ ยต�ำแหน่ง
หรือที่ตั้ง (location) ที่สามารถอ้างอิงกับพื้นโลก และรายละเอียดอันเป็นลักษณะ
ประจ�ำ (attribute) เช่น โรงเรียนตั้งอยู่ ณ ต�ำแหน่งค่าพิกัด ๑๕ องศาเหนือ ๑๐๑
องศาตะวันออกในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และมีรายละเอียดที่เป็นลักษณะประจ�ำ
เช่น ชื่อโรงเรียน จ�ำนวนครู จ�ำนวนนักเรียน

ค
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
(geographic tools)

อุปกรณ์ที่ช่วยให้ทราบต�ำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต ความสัมพันธ์ของข้อมูล ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยอยูเ่ สมอ สามารถจัดเก็บหรือเรียกใช้ได้อย่างเป็นระบบ
เป็นประโยชน์ตอ่ การเดินทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการวางแผนการใช้ทดี่ นิ และ
ผังเมือง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีหลายประเภท ได้แก่
ประเภทใช้ข้อมูล เช่น แผนที่ ลูกโลก รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม
ประเภทเครื่องมือ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ เข็มทิศ เทปวัดระยะ
ประเภทจัดเก็บและเรียกใช้ เช่น การรับรู้จากระยะไกล (RS) ระบบการก�ำหนด
ต�ำแหน่งบนโลก (GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์
(geographic question)

ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ “ที่ตั้ง” (location) เช่น อะไรตั้งอยู่ที่ใด เหตุใด จึงไปตั้งอยู่
ในที่นั้นๆ และที่ตั้งนั้นๆ มีความส�ำคัญอย่างไร เช่น ไร่นาอยู่ที่ใด เหตุใดจึงท�ำไร่
ท�ำนาในบริเวณนั้น มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใดบ้างที่ท�ำให้บริเวณดังกล่าวเหมาะสม
แก่การท�ำไร่ หรือท�ำนา แทนที่จะท�ำอุตสาหกรรม หรือใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ
การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์จะช่วยให้ผู้ถามมีทักษะในการให้เหตุผลเชิงภูมิศาสตร์
(geographic reasoning) ได้ดีขึ้น สามารถระบุประเด็นและปัญหาเชิงภูมิศาสตร์
ตลอดจนสามารถพัฒนาค�ำถามวิจยั ใหม่ๆ และตัง้ สมมติฐานเชิงภูมศิ าสตร์เพือ่ การศึกษา
ค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กระบวนการให้ได้มาซึ่งค�ำตอบเชิงภูมิศาสตร์เริ่มที่ผู้เรียน
จะต้องตัง้ ค�ำถาม เชิงภูมศิ าสตร์ แล้วเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ที่
เกีย่ วข้อง จากนัน้ จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ เพือ่ ตอบค�ำถามเชิงภูมศิ าสตร์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้

ช
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ชีวภาค (biosphere)

ส่วนของผิวโลกและบริเวณใกล้เคียงผิวโลกรวมทั้งชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นที่อยู่ของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

ท
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ทรัพยากร (resource)

สิ่งทั้งปวงอันมีค่าเทียบได้กับทรัพย์ ในที่นี้หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรนํ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ๒
(natural resource)

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น
บรรยากาศ ดิน นํ้า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ ธาตุ พลังงาน และก�ำลังแรงงานมนุษย์

ทิศ๓

ต�ำแหน่งของพื้นผิวโลก ก�ำหนดตามการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลัก เช่น
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้

ทิศทาง๒ (direction)

แนว หรือ ทางที่มุ่งไป

ธ
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ธรณีภาค (lithosphere)
๒
๓

ส่ ว นของโลกที่ เ ป็ น ของแข็ ง หุ ้ ม ห่ อ อยู ่ ชั้ น นอกสุ ด ของโลก มี ค วามหมายถึ ง
ส่วนของโลกที่ประกอบด้วยหินและดิน

พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘. น. ๒๙๗
ปรับปรุงจาก พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา น. ๓๑๒
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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บ
ค�ำ		
บรรยากาศ๒
(atmosphere)

ค�ำอธิบาย
อากาศที่หุ้มห่อโลก

ป
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่
(spatial interaction)

การกระท�ำระหว่างกันในพื้นที่ อาทิ การเดินทางติดต่อ การเคลื่อนย้ายและ
การขนส่งสิง่ ต่างๆ ระหว่างสถานที่ สิง่ ทีเ่ คลือ่ นย้ายอาจเป็นความรู้ ความคิด ข่าวสาร
พลังงาน สินค้า หรือประชากรก็ได้

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
(geographic factor)

ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่หนึ่ง เช่น ภูมิอากาศ การกระจายของ
พืชพรรณและสัตว์ป่า ชนิดดิน ลักษณะภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ภายในพื้นที่นั้น

ปัญหาทางกายภาพ
(physical problem)

การเปลีย่ นแปลงสภาพของพืน้ ผิวโลก โดยมีตวั กระท�ำจากกระบวนการทางธรรมชาติ
และมนุษย์ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ หรือทันทีทันใด ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิวตและทรัพย์สนิ
เช่น ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ กาศ และปัญหาสิง่ แวดล้อม

ผ
ค�ำ		

๒

ค�ำอธิบาย

แผนที๑่ (map)

สื่อรูปแบบหนี่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยการย่อส่วนให้เล็ก
ลงด้วยมาตราส่วนขนาดต่างๆ และเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ดว้ ยการใช้สญ
ั ลักษณ์ แผนทีแ่ บ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ (๑) แผนที่
อ้างอิง (general reference map) เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ชุด และ (๒)
แผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) เช่น แผนที่ประชากร แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนที่ภูมิประเทศ๑
(topographic map)

แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นผิวโลก เช่น ภูมิลักษณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ตามปกติมักเป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่

แผนที่เฉพาะเรื่อง๑
(thematic map)

แผนที่ที่แสดงเรื่องราวที่เป็นประเด็นเฉพาะอย่าง หรือเป็นแผนที่แสดงข้อมูล
เชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘. น. ๓๕๑
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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พ
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

พิกัดทางภูมิศาสตร์

ค่าพิกัดในแกนนอนและแกนตั้งที่อ้างอิงกับพื้นโลก ระบบพิกัดภูมิศาสตร์บนทรงรี
ระบุตำ� แหน่งบนโลกด้วยค่าละติจดู และลองจิจดู และยังมีระบบพิกดั ภูมศิ าสตร์อนื่
บนระนาบสองมิติ เช่น ยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator : UTM)
กริดแห่งชาติสหราชอาณาจักร (British National Grid)

ภ
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ภูมิศาสตร์ (geography)

เป็นวิชาทีเ่ ชือ่ มระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์กบั สังคมศาสตร์ นักภูมศิ าสตร์ศกึ ษาลักษณะ
ของพื้นผิวโลกและผลที่มีต่อมนุษย์ โดยเน้นที่ตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพ ความเป็นอยู่ของมนุษย์
โดยใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์ช่วยในการศึกษา สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุ
การเกิดปรากฏการณ์ทางพืน้ ที่ หรือสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ คาดการณ์ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาเมือ่ ก�ำหนดลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ/หรือทางสังคม
ให้กับพื้นที่นั้นๆ

ภัยพิบัติ (disaster)๔

ภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคม
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ร
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(จีไอเอส) (geographic
information system [GIS])

เครื่องมือที่ท�ำงานด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และ แสดง
ภาพข้อมูลภูมิศาสตร์บนแผนที่

ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก ระบบสัญญาณวิทยุในอวกาศของสหรัฐอเมริกาทีช่ ว่ ยระบุตำ� แหน่งบนโลก ในรูปแบบ
(จีพีเอส) (global positioning สามมิติ (ค่าละติจดู ค่าลองจิจดู และค่าความสูง) ด้วยความแม่นในระดับเมตร และ
system [GPS])
เซนติเมตร และให้ค่าเวลาทีม่ คี วามละเอียดระดับนาโนวินาที ณ ทุกหนแห่งบนโลก
จีพีเอสประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยดาวเทียมของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย ๒๔ ดวง โคจรรอบโลกทุกๆ ๑๒ ชั่วโมง ส่วนภาคพื้นดิน
ประกอบด้วย สถานีเฝ้าสังเกตและดูแลรักษาดาวเทียม ส่วนผู้ใช้ ได้แก่ เครื่องรับ
สัญญาณจีพเี อส ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระมวลผลสัญญาณจากดาวเทียม และค�ำนวณผลลัพธ์
๑
๔

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๔๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. ๒๕๕๗. หนังสือค�ำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งจาก ภัยพิบตั .ิ กรุงเทพฯ:
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ค�ำ		

ค�ำอธิบาย
เป็นต�ำแหน่งและเวลา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายประเทศได้พัฒนาระบบที่
สามารถให้ค่าต�ำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม เช่น กาลิเลโอ (Galileo) พัฒนา
โดยสหภาพยุโรป โกลนาส (GLONASS) พัฒนาโดยประเทศรัสเซีย ระบบเหล่านี้
มีชื่อเรียกโดยรวมว่า ระบบดาวเทียมน�ำหนบนโลก หรือ จีเอ็นเอสเอส (global
navigation satellite system [GNSS])

ล
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

ลักษณะทางกายภาพ
(physical characteristic)

ลักษณะตามธรรมชาติของสถานที่ซึ่งประกอบขึ้นจากสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

ส
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(physical environment)

สรรพสิง่ ทีม่ องเห็นได้ ประกอบด้วย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เช่น ดิน นํา้ ต้นไม้
สัตว์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ตึก บ้าน รถยนต์

สิ่งแวดล้อมทางสังคม
(social environment)

สรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี การเมือง
กฎหมาย

ห
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย
การอธิบายในเชิงเหตุและผลเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้พบเห็นในพืน้ ที่ รวมถึงความสัมพันธ์
ของสิ่งเหล่านั้น

เหตุผลทางภูมิศาสตร์
(geographic reason)

อ
ค�ำ		

ค�ำอธิบาย

อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมโรงงาน๑
(manufacturing industry)

รูปวัตถุดิบเป็นวัตถุส�ำเร็จรูป โดยใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน
ในโรงงานตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมประเภทหัตถศิลป์ ซึ่งใช้แรงงานจากมือ
เป็นส่วนมาก

อุทกภาค๑
(hydrosphere)

ส่วนที่เป็นนํ้าทั้งหมดบนพื้นผิวโลก และนํ้าใต้ดิน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
๑. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
๒. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๓. นางสุกัญญา งามบรรจง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สวก. สพฐ.
๒. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๓. นางณัฐา เพชรธนู
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
คณะท�ำงานเตรียมงานและประมวลผลการประชุมระดมความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
๑. นางวันเพ็ญ สุทธากาศ
ข้าราชการบ�ำนาญ
๒. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจ�ำนงค์
ข้าราชการบ�ำนาญ
๓. นางเครือชุลี เรืองแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑
๔. นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๕. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๖. นายปฏิพัทธ์ มั่นช�ำนาญ
ครู โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม สพม.เขต ๗
๗. นายปานมนัฎ เหล่าจันทร์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.เขต ๑๖
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๙. นางมัทนา มรรคผล
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๐. นางสาวชยพร กระต่ายทอง
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๑. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๒. นางณัฐา เพชรธนู
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๓. นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๔. นายวชิระ ชัยสุนทร
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๕. นางสาวโสภี ศิริกุล
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๖. นายอิทธิชัย ไชยสวน
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๗. นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๘. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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คณะท�ำงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร
๑. นางสุกัญญา งามบรรจง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒. รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว
ประธานสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิช าการและพัฒนา
			
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
			
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
๓. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๔. รศ.กุลยา วิจิตเสวี
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๕. ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบ�ำรุงกิจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล ภาควิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙. ดร.กัลยา เทียนวงศ์
ภาควิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐. ดร.ชูเดช โลศิริ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑. นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นายบัณฑิต ชนะชัย
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑
๑๓. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๔. นายกนก จันทรา	
ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม
๑๕. นายน�ำโชค อุ่นเวียง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑
๑๖. นายปริญญา ประเทศ
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑
๑๗. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคณิต
ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑
๑๘. นายวรวุฒิ อาจเดช
ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑
๑๙. นายพรพรรษ อัมพรพฤติ
ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑
๒๐. นางฉัฐรส พัฒนารมย์
ครู โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต ๒
๒๑. นายปฏิพัทธ์ มั่นช�ำนาญ
ครู โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๗
๒๒. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธ์ุ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต ๙
๒๓. นายทวิช ลักษณ์สง่า	
ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต ๙
๒๔. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๕. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๖. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๗. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๘. นางณัฐา เพชรธนู
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
นายอิทธิชัย ไชยสวน
นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี
นางศรินทร ตั้งหลักชัย
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช

นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คณะท�ำงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร
๑. รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว
ประธานสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
			
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
			
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
๒. รศ.กุลยา วิจิตเสวี
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๓. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบ�ำรุงกิจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖. ดร.ชูเดช โลศิริ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗. นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. นางแววนภา กาญจนาวดี
ครู โรงเรียนพญาไท สพป.กทม.
๙. นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ครู โรงเรียนราชวินิต สพป.กทม.
๑๐. นายมานพ เอี่ยมสอาด
ครู โรงเรียนราชวินิต สพป.กทม.
๑๑. นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม.
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กทม.
๑๓. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๔. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็ง
ครู โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
๑๕. นางสาวระวีวรรณ ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๑๖. นางสาวกัลยา ภู่ทอง
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต ๑
๑๗. นายกนก จันทรา	
ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม
๑๘. นายน�ำโชค อุ่นเวียง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑
๑๙. นายปริญญา ประเทศ
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑
๒๐. นางสาวมุทิตา จีนอิ่ม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต ๓
๒๑. นายปฏิพัทธ์ มั่นช�ำนาญ
ครู โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๗
๒๒. นายทวิช ลักษณ์สง่า	
ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต ๙
๒๓. นายกัปปิย เล้าเจริญ
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต ๙
๒๔. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒
๒๕. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร
นางณัฐา เพชรธนู
นายอิทธิชัย ไชยสวน
นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี
นางศรินทร ตั้งหลักชัย
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช

นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
ในกลุ่มสาระการเรียนนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
กรุงเทพมหานคร
๑. รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว
ประธานสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
			
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
			
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
๒. รศ.กุลยา วิจิตเสวี
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๓. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. ดร.ชูเดช โลศิริ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. นางเครือชุลี เรืองแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑
๖. นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๓
๗. นางแววนภา กาญจนาวดี
ครู โรงเรียนพญาไท สพป.กทม
๘. นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กทม
๙. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๐. นางสาววรลักษณ์ สุธาเนตร
ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๑๑. นางสาวกัลยา ภู่ทอง
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต ๑
๑๒. นายปฏิพัทธ์ มั่นช�ำนาญ
ครู โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม สพม.เขต ๗
๑๓. นายกนก จันทรา	
ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
๑๔. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๕. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๖. นางณัฐา เพชรธนู
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๗. นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๘. นายอิทธิชัย ไชยสวน
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๙. นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๐. นางศรินทร ตั้งหลักชัย
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๑. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร
๑. รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว
ประธานสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา		
			
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
			
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
๒. ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
กรรมการสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
๓. รศ.กุลยา วิจิตเสวี
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๔. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕. ดร.ชูเดช โลศิริ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๖. นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๓
๗. นางแววนภา กาญจนาวดี
ครู โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
๘. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต ๓
๙. นางสาวระวีวรรณ ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑
๑๐. นางสาวกัลยา ภู่ทอง
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต ๑
๑๑. นายกนก จันทรา	
ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม
๑๒. นายน�ำโชค อุ่นเวียง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑
๑๓. นายปริญญา ประเทศ
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑
๑๔. นายปราศรัย เจตสันติ์
ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑
๑๕. นายอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ
ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สพม.เขต ๑
๑๖. นายกัปปิย เล้าเจริญ
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๙
๑๗. นายปฏิพัทธ์ มั่นช�ำนาญ
ครู โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๗
๑๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
			
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๑๙. นางสาวโชติมา หนูพริก
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๐. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๑. นางณัฐา เพชรธนู
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๒. นายวชิระ ชัยสุนทร
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๓. นายอิทธิชัย ไชยสวน
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๔. นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๕. นางศรินทร ตั้งหลักชัย
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๒๖. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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บรรณาธิการกิจขั้นสุดท้าย
๑. รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว
			
			
๒. ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
๓. ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
๔. ดร.ชูเดช โลศิริ
๕. ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
๖. นายกนก จันทรา	
๗. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
			
๙. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร
๑๐. นางณัฐา เพชรธนู

ประธานสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา	
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
กรรมการสาขาภูมิศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
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